
UNIVERSIDADE NOVE DE JULHO 

EDITAL DE COMPLEMENTAÇÃO E RETIFICAÇÃO 

EDITAL DE ABERTURA DE INSCRIÇÃO PROCESSO SELETIVO – 2º SEMESTRE DE 2021             

CURSO DE MEDICINA DO CAMPUS MAUÁ 

 

          O Prof. Eduardo Storópoli, Reitor da Universidade Nove de Julho – UNINOVE, no uso de 

suas atribuições legais e de acordo com a legislação em vigor, torna público a complementação 

e retificação do Edital do Processo Seletivo para vagas do Curso de Medicina, Campus Mauá, no 

2º semestre de 2021. Por meio da presente fica incluído ao Edital o Item 1.2. e subitens 1.2.1. e 

1.2.2. e retificados os Itens 3.1., 4.1., 7.2 e subitem 7.2.1 e 8.2 do Edital, restando mantidos os 

itens e subitens não atingidos por este edital. 

 

I. Fica incluído ao Edital o Item 1.2. e subitens 1.2.1. e 1.2.2.: 

1.2. São oferecidas vagas remanescentes para 2º, 4º e 6º semestres do Curso de Medicina, 

Campus Mauá. 

1.2.1. Poderão se inscrever para as vagas remanescentes os Candidatos que 

comprovarem estar ou ter cursado Medicina em Instituição de Ensino com funcionamento 

no Brasil e devidamente autorizada e/ou reconhecida pelo Ministério da Educação – MEC, 

para avaliação do currículo acadêmico. 

1.2.2. Aplica-se ao Candidatos interessados nas vagas remanescentes as datas de inscrição, 

divulgação e matrícula.  

 

II. O Item 3.1. do Edital passa a vigorar com a seguinte redação: 

3.1. As inscrições ocorrerão no período 14/07/2021 a 26/07/2021, exclusivamente pelo site 

http://www.uninove.br/inscricoes-de-medicina/processo-seletivo-medicina, mediante 

preenchimento de formulário de inscrição e pagamento da taxa de inscrição por meio de boleto, 

conforme disposto no item 4.1 neste edital. 

 

III. O Item 4.1. do Edital passa a vigorar com a seguinte redação: 

4.1. O valor único da taxa de inscrição será de R$ 90,00 (noventa reais). O pagamento da taxa 

de inscrição deverá ser realizado até 26/07/2021, até as 22hs. O valor da taxa poderá ser 

pago via boleto bancário, cartão de débito ou crédito, dentro do período de vencimento. 

 

IV. O Item 7.2. e subitem 7.2.1. do Edital passam a vigorar com a seguinte redação: 

7.2. A primeira lista dos candidatos será divulgada no dia 27/07/2021 a partir das 12:00, 

no site     http://www.uninove.br/inscricoes- de-medicina/processo-seletivo-medicina. 

7.2.1. Os candidatos não classificados na primeira lista ficarão registrados 

automaticamente em lista de espera, podendo acessar o site 

https://www.uninove.br/inscricoes-de-medicina/processo-seletivo-medicina/ à 

http://www.uninove.br/inscricoes-de-medicina/processo-seletivo-medicina,
http://www.uninove.br/inscricoes-
https://www.uninove.br/inscricoes-de-medicina/processo-seletivo-medicina/


partir da 22:00 do dia 29/07/2021, nos termos do presente Edital. 

 

V. O Item 8.2. do Edital passa a vigorar com a seguinte redação: 

8.2. As matrículas dos candidatos classificados ocorrerão na Sede da UNINOVE localizada na 

Rua Vergueiro, nº 235/249, Liberdade, São Paulo/SP, a partir do dia 27/07/2021 dentro do 

horário de funcionamento do Campus. Não preenchidas as vagas, as matrículas dos 

candidatos da lista de espera ocorrerão a partir do dia 30/07/2021 dentro do horário de 

funcionamento do Campus Sede da UNINOVE, seguindo a classificação dos candidatos, até o 

preenchimento total das vagas. 

 

PUBLIQUE-SE 
 
             Eduardo Storópoli 
 

 


