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UNIVERSIDADE NOVE DE JULHO 

2º EDITAL DE RETIFICAÇÃO  

PROCESSO SELETIVO – 1º SEMESTRE LETIVO (CIVIL) DE 2022 

CURSO DE MEDICINA - CAMPUS VERGUEIRO 

  

 

          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 o Edital de Retificação para preenchimento das vagas 

do Curso de Medicina no Campus Vergueiro, exclusivamente para ingresso no 1º semestre letivo (civil) do curso 

de medicina, publicado em 02/02/2022. Por meio da presente Edital de Retificação: (i) retifica-se o Item 1.1. do 

Edital; (ii) retifica-se o Subitem 7.2.1. do Edital; (iii) retifica-se o Item 8.2. do Edital, restando mantidos os itens 

e subitens não atingidos por este Edital. 

 

I. O Item 1.1. do Edital passa a vigorar com a seguinte redação: 

 

1.1. São oferecidas vagas do Curso de Medicina, em período integral, conforme segue: 

CAMPUS ATO AUTORIZATIVO VAGAS 

SÃO PAULO – Rua Vergueiro nº 235/249, 

Liberdade, São Paulo/SP 

 

Portaria MEC nº 812/2016 

e Portaria MEC nº 

497/2022 

 

360 (trezentos e 

sessenta) 

 

II. O Subitem 7.2.1. do Edital passa a vigorar com a seguinte redação: 

 

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/informativos/processo-

seletivo-de-medicina a partir das 15h do dia 19/02/2022 para verificar sua classificação, nos 

termos do presente Edital. 

 

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

 

8.2. As matrículas dos candidatos classificados na primeira lista ocorrerão nos dias 16/02/2022 a 

19/02/2022 dentro do horário de funcionamento do Campus Sede da UNINOVE. Não preenchidas 

as vagas, as matrículas dos candidatos da lista de espera ocorrerão a partir de 21/02/2022, dentro 

do horário de funcionamento do Campus Sede da UNINOVE, seguindo a classificação dos 

candidatos, até o preenchimento total das vagas. 

 

https://www.uninove.br/informativos/processo-seletivo-de-medicina
https://www.uninove.br/informativos/processo-seletivo-de-medicina
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PUBLIQUE-SE 

Eduardo Storópoli 

 


