
 

 
 

   
 RETIFICAÇÃO Nº 03/2022 - PROCESSO SELETIVO DO CURSO DE MEDICINA  

  

O Diretor Geral da UNIVAÇO – União Educacional do Vale do Aço., situada à Rua João Patrício de Araújo, 179 - bairro 

Veneza I - Ipatinga/MG,, torna público que, em conformidade com a legislação institucional e disposições vigentes, a 

TERCEIRA RETIFICAÇÃO ao Edital nº 001/2021 ao Processo Seletivo do 1º semestre para o Curso de Graduação em 

Medicina, de acordo com as normas definidas por este instrumento para o ingresso no 1º semestre letivo de 2022, 

operando a alteração dos itens abaixo indicados:  

9. DOS RECURSOS          

 

Onde se lê: 

9.1. Caberá interposição de recurso para os seguintes temas:  

a) das questões de prova fundamentados à UNIVAÇO, até às 14hs do dia 31 de outubro de 2021, em todas as 
decisões proferidas e que tenham repercussão na esfera de direitos dos candidatos, tais como contra questões 

das provas e gabaritos preliminares;  

b) da divulgação do resultado preliminar desde que devidamente fundamentado, até às 14hs do dia de 03 de 

novembro de 2021, em todas as decisões proferidas e que tenham repercussão na esfera de direitos dos 

candidatos, tais como contra questões das provas e gabaritos preliminares.  

(...) 

 

Leia-se: 

 

9.1. Caberá interposição de recurso para os seguintes temas:  

a) das questões de prova fundamentados à UNIVAÇO, até às 14hs do dia 31 de outubro de 2021, em todas as 

decisões proferidas e que tenham repercussão na esfera de direitos dos candidatos, tais como contra questões 

das provas e gabaritos preliminares;  

b) da divulgação do resultado preliminar desde que devidamente fundamentado, até às 14hs do dia de 03 de 

novembro de 2021, em todas as decisões proferidas e que tenham repercussão na esfera de direitos dos 
candidatos, não se aplicando às questões das provas e gabaritos preliminares.  

(...) 

 

 

 Ficam inalteradas as demais cláusulas.  

  

Ipatinga, 30 de outubro de 2021.  

   

   

Prof. Vinícius Lana Ferreira 

Diretor-Geral  

UNIVAÇO – União Educacional do Vale do Aço 


