
  

UNIVERSIDADE NOVE DE JULHO 

 

EDITAL DE RETIFICAÇÃO  

EDITAL DE 06 DE JUNHO DE 2019 

 

          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 pública a retificação das 

normas e regulamentos para o Processo Seletivo para preenchimento das vagas do curso de 

Medicina no Campus Vergueiro, exclusivamente para ingresso no 1º semestre letivo, no 2º se-

mestre de 2019. Por meio da presente retificação, para prorrogar as datas do cronograma, 

desta forma, os itens 2.2; 3.1; 6.2; 6.2.1; 6.2.2 e 8.2, bem como o Anexo I do edital de 

01/04/2019, passarão a vigorar com a seguinte redação: 

 

2.2 - As inscrições ocorrerão das 9hs do dia 03/04/2019 até às 20hs do 21/06/2019, exclusiva-
mente pelo site https://www4.uninove.br/seu/SEUPROCSEL6/index.php?LINK=PSGRAD-
MED_201902_001_001637_014390. 

 

3.1. Taxa de Inscrição O valor da taxa de inscrição será de R$ 90,00 (noventa reais) e o paga-
mento deverá ser realizado até às 20h do dia 21/06/2019. Fica estabelecido que no dia 
21/06/2019 somente será permitido pagamento por meio de cartão de débito ou crédito. 

 

6.2. A primeira lista dos candidatos será divulgada no dia 24/06/2019 a partir das 16h, no site 
https://www4.uninove.br/seu/SEUPROCSEL6/index.php?LINK=PSGRAD-
MED_201902_001_001637_014390.   

 

6.2.1. Na mesma data também será divulgada a lista de chamada de candidatos para manifes-
tação expressa de interesse de vaga. O candidato deverá comparecer na UNINOVE CAMPUS 
VERGUEIRO, endereço Rua Vergueiro, nº 235/249, Liberdade, São Paulo/SP, no dia 
24/06/2019, a partir das 16h até as 21h e nos dias 25 e 26/06/2019, das 08h às 21h. 

6.2.2. Não sendo preenchidas as vagas da primeira lista, na data de 27/06/2019, a partir das 
15h, serão chamados para matrícula os candidatos que manifestaram interesse de vaga, res-
peitando a ordem de classificação, com a descrição da data limite para a realização de matrí-
cula. 

 

8.2. As matrículas dos candidatos da primeira lista, ocorrerão no dia 24/06/2019, a partir das 
16h até as 21h e nos dias 25 e 26/06/2019, das 08h às 21h. Não preenchidas as vagas indica-
das na primeira lista, as matrículas dos candidatos que manifestaram interesse de vaga, ocor-
rerão a partir de 27/06/2019, a partir das 15h, conforme lista(s) de chamada(s) divulgada(s) 
pela UNINOVE, até o preenchimento total das vagas. 

 

 

 

 

 

 



  

Anexo I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Obs.: Atendimento exclusivo no Campus Vergueiro realizado de segunda a sexta das 8hs às 21h / sábado das 8h às 13h, sem 
atendimento aos domingos. 

 

Restam mantidos os itens e subitens não atingidos por este edital. 

 

Em 06 de JUNHO de 2019. 

 

PUBLIQUE-SE 

 

 

                     Eduardo Storópoli 

CRONOGRAMA  

INSCRIÇÕES 03/04/2019 até 21/06/2019 às 20hs 

PAGAMENTO TAXA DE INSCRIÇÃO Até 21/06/2019, às 20hs 

RESULTADO 1ª LISTA 24/06/2019, a partir das 16h 

MANIFESTAÇÃO INTERESSE DE 
VAGA 

24/06/2019, a partir das 16h até as 21h e de 25 
a 26/06/2019, das 08h às 21h 

MATRÍCULA 1ª LISTA 
24/06/2019, a partir das 16h até as 21h e de 25 

a 26/06/2019, das 08h às 21h 

RESULTADO 2ª LISTA - CANDIDA-
TOS COM INTERESSE DE VAGA 

27/06/2019, a partir das 15h 

MATRÍCULA 2ª LISTA - CANDIDATOS 
COM INTERESSE DE VAGA 

A partir das 15h de 27/06/2019  


