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RETIFICAÇÃO DO EDITAL Nº 04/2020 PROCESSO SELETIVO DE MEDICINA NA MODALIDADE ENEM 

 

 A Diretora Geral da FMIT – Faculdade de Medicina de Itajubá, mantida pelo CCSI – Centro de Ciências em 

Saúde de Itajubá S.A, torna público que, em conformidade com a legislação institucional e disposições 

vigentes, no período indicado neste edital, estarão abertas as inscrições ao Processo Seletivo do 2º semestre 

para o Curso de Graduação em Medicina, que será realizado exclusivamente, com base nos resultados obtidos 

pelos estudantes no ENEM – Exame Nacional do Ensino Médio referentes aos anos de 2016, 2017, 2018 ou 

2019, de acordo com as normas definidas por este instrumento para o ingresso no 2º semestre letivo de 2020. 

 

Onde se lê:  

9.3.2 Documentação do Fiador:  

a) RG; 

b) CPF;  

c) Certidão de Nascimento (para solteiro (a), atualizado, ou Certidão de Casamento (caso seja casado (a), 

atualizado, mais o RG E CPF do (a) cônjuge);  

d) Três últimos Contracheques para assalariados, ou DECORE eletrônico para autônomos dos três últimos 

meses; ou Pró-Labore para sócios/dirigentes de empresa dos três últimos meses, desde que esteja em 

conformidade com a Declaração do Imposto de Renda;  

e) Declaração do Imposto de Renda (Completa);  

f) Endereço (comprovante atualizado).  

O (s) fiador (es) deve (m) possuir renda mensal bruta conjunta pelo menos igual ao valor da mensalidade do 

curso R$ 8.879,47  

 

Leia-se: 

 

9.3.2 Documentação do Fiador:  

a) RG; 

b) CPF;  

c) Certidão de Nascimento (para solteiro (a), atualizado, ou Certidão de Casamento (caso seja casado (a), 

atualizado, mais o RG E CPF do (a) cônjuge);  

d) Três últimos Contracheques para assalariados, ou DECORE eletrônico para autônomos dos três últimos 

meses; ou Pró-Labore para sócios/dirigentes de empresa dos três últimos meses, desde que esteja em 

conformidade com a Declaração do Imposto de Renda;  

e) Declaração do Imposto de Renda (Completa);  

f) Endereço (comprovante atualizado).  
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O (s) fiador (es) deve (m) possuir renda mensal bruta conjunta pelo menos igual a 2,5 (duas vírgula cinco) 

vezes o valor da mensalidade do curso R$ 8.879,47 . 

 

 

 

                                                                                                               Itajubá/MG, 20 de julho de 2020 

 

 

 
 
 

 
Ana Paula Lima de Almeida Amorim 

Diretora Geral   


