
 
 

1º TERMO ADITIVO AO EDITAL N.º 06/2021, DE 5 DE JULHO DE 2021 
PROCESSO SELETIVO 2022 - MEDICINA 

 
 

  O Reitor da Universidade do Vale do Sapucaí – Univás, no uso de suas 
atribuições estatutárias, RESOLVE retificar os subitens abaixo descritos, do Edital N.º 
06/2021, de 5 de julho de 2021, do Processo Seletivo 2022 - Medicina, conforme segue: 
 

5. DAS INSCRIÇÕES/TAXAS 
 

5.1.1 As inscrições para ambas modalidades estarão abertas no período de 2 
de agosto a 19 de novembro de 2021 e        serão feitas exclusivamente via Internet, na 
home page http://www.univas.edu.br/vestibular e na home page www.vunesp.com.br. Ao 
fazer a inscrição, o candidato deverá imprimir a página com as informações sobre sua 
inscrição e efetuar o pagamento da taxa. 

 

5.2  A taxa será de acordo com as opções oferecidas a seguir: 
 

VALORES DAS TAXAS E PRAZO PARA PAGAMENTO DO BOLETO 

Inscrição de 2 de agosto a 15 de setembro de 2021 - R$ 300,00 (trezentos reais)  
O prazo para pagamento por meio de boleto é até o dia 16 de setembro de 2021 

Inscrição de 16 de setembro a 15 de outubro de 2021 - R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais) 
 O prazo para pagamento por meio de boleto é até o dia 16 de outubro de 2021. 

Inscrição de 16 de outubro a 19 de novembro de 2021 - R$ 400,00 (quatrocentos reais) 
O prazo para pagamento por meio de boleto é até o dia 19 de novembro de 2021. 

 
 
7. DO ATENDIMENTO ESPECIAL 
 

7.2 Candidato que necessite de condições especiais para realização das provas 
deverá, além de se inscrever pela internet e declarar a sua necessidade na ficha de 
inscrição, enviar pelo correio à Fundação Vunesp, em um único envelope postado até 17 de 
novembro de 2021, laudo emitido por médico identificado pelo nome e o seu número de 
registro profissional, que descreva com precisão a natureza, o tipo e o grau da deficiência, 
bem como as condições necessárias para a realização das provas 

 
8. DO RESULTADO E DA CLASSIFICAÇÃO  
 

8.3 O resultado e a convocação da 1ª chamada serão divulgados até o dia 20 de 
dezembro de 2021, na home page http://www.univas.edu.br/vestibular 

 
8.4 A divulgação e a convocação da 2ª chamada serão no dia 23 de 

dezembro de 2021 na home page http://www.univas.edu.br/vestibular 
 
8.5 A divulgação e a convocação da 3ª chamada serão no dia 3 de 

janeiro de 2022 na home page http://www.univas.edu.br/vestibular 
 

 
10. CRONOGRAMA 

 
EVENTO DATAS 

Inscrições 2 de agosto a 19 de novembro de 2021 
Solicitação de atendimento especial Até 17 de novembro de 2021 



 
 

Consulta aos locais de prova A partir de 26 de novembro de 2021 
Aplicação da prova 5 de dezembro de 2021 (domingo) das 14 às 19h 
Divulgação do Gabarito 6 de dezembro de 2021 
Interposição de recursos 6 e 7 de dezembro de 2021 
Divulgação dos resultados – Modalidade I 20 de dezembro de 2021 
Convocação para a 1ª Chamada – Modalidade I 20 de dezembro de 2021 
Período de matrícula 1ª Chamada – Modalidade I 21 e 22 de dezembro de 2021 
Convocação para a 2ª Chamada – Modalidade I 23 de dezembro de 2021 
Período de matrícula 2ª Chamada – Modalidade I 27 e 28 de dezembro de 2021 
Convocação para a 3ª Chamada – Modalidade I 3 de janeiro de 2022 
Período de matrícula 3ª Chamada – Modalidade I 4 e 5 de janeiro de 2022 
Divulgação dos resultados – Modalidade II De acordo com recebimento de dados do INEP 
Convocação para a 1ª Chamada – Modalidade II De acordo com recebimento de dados do INEP 

 

Os demais números e itens do referido Edital permanecem inalterados. 

 

 

Pouso Alegre, 24 de agosto de 2021. 

 

 

 
Prof. Dr. Antonio Carlos Aguiar Brandão  

 Reitor 


