TERMO ADITIVO Nº 01/01 DO EDITAL DO 1º PROCESSO SELETIVO UNIFICADO
2022 PARA PREENCHIMENTO DE VAGAS NOS CURSOS DE MEDICINA DA
FACULDADE FAMINAS-BH E DO CENTRO UNIVERSITÁRIO FAMINAS MURIAÉ –
INGRESSO PELA NOTA DO ENEM

A Comissão Permanente de Vestibular Unificado de Medicina, no uso de suas
atribuições legais e regimentais, vem a público prorrogar as datas dos itens 1.1, 1.5,
5.1 6.1, 6.4 do edital n.º 2/2022.

No item nº 1.1 do Edital, onde se lê: As inscrições para o 1º Processo Seletivo Unificado 2022 poderão ser
realizadas no período entre 22 de setembro e 27 de outubro, até às 18 horas, exclusivamente através do
site www.faminas.edu.br.
Leia-se: 1.1. As inscrições para o 1º Processo Seletivo Unificado 2022 poderão ser realizadas no período
entre 22 de setembro e 19 de novembro, até às 18 horas, exclusivamente através do site
www.faminas.edu.br.
No item nº 1.5 do Edital, onde se lê: Solicitações para alterações de dados de inscrição, exceto para opção
de campus, só serão aceitas até às 18 horas de 27/10/2021, por e-mail: vestibular@faminas.edu.br.
Leia-se: 1.5: Solicitações para alterações de dados de inscrição, exceto para opção de campus, só serão
aceitas até às 18 horas de 19/11/2021, por e-mail: vestibular@faminas.edu.br.
No item nº 5.1 do Edital, onde se lê: A relação em ordem alfabética dos 30 candidatos classificados para a
FAMINAS-BH e dos 12 candidatos classificados para o Centro Universitário FAMINAS - Muriaé do 1º Processo
Seletivo UNIFICADO 2022, para o Curso de Medicina pelo processo com a nota do Enem, será afixada nos
quadros de avisos existentes no campus da FAMINAS - BH e no campus do Centro Universitário FAMINAS Muriaé, ou nos sites www.faminas.edu.br, no dia 3 de novembro de 2021, a partir das 17 horas.

Leia-se: 5.1: A relação em ordem alfabética dos 30 candidatos classificados para a FAMINAS-BH e dos 12
candidatos classificados para o Centro Universitário FAMINAS - Muriaé do 1º Processo Seletivo UNIFICADO
2022, para o Curso de Medicina pelo processo com a nota do Enem, será afixada nos quadros de avisos
existentes no campus da FAMINAS - BH e no campus do Centro Universitário FAMINAS - Muriaé, ou nos sites
www.faminas.edu.br, no dia 24 de novembro de 2021, a partir das 17 horas.

No item nº 6.1 do Edital, onde se lê: Os candidatos aprovados e classificados para:
6.1.1 FAMINAS-BH devem efetuar suas matrículas nos dias 8 e 9 de novembro de 2021, nas
dependências da FAMINAS-BH, no endereço Av. Cristiano Machado, n.º 12.001, bairro Vila Clóris, Belo
Horizonte - MG, no horário de 9h às 16h. Permanecendo o período de isolamento social, a matrícula
será realizada na plataforma virtual da instituição, onde devem ser anexados os documentos
necessários. A forma de acesso será divulgada junto ao resultado.
6.1.2 Os candidatos aprovados e classificados para o Centro Universitário FAMINAS- Muriaé devem
efetuar suas matrículas nos dias 8 e 9 de novembro de 2021, nas dependências do Centro Universitário
FAMINAS - Muriaé, no endereço Avenida Cristiano Ferreira Varella, n.º 655, bairro Universitário, Muriaé
– MG, no horário de 9h às 16h. Permanecendo o período de isolamento social, a matrícula será realizada
na plataforma virtual da instituição, onde devem ser anexados os documentos necessários. A forma de
acesso será divulgada junto ao resultado.
Leia-se: 6.1: Os candidatos aprovados e classificados para:
6.1.1 FAMINAS-BH devem efetuar suas matrículas nos dias 29 e 30 de novembro de 2021, nas
dependências da FAMINAS-BH, no endereço Av. Cristiano Machado, n.º 12.001, bairro Vila Clóris, Belo
Horizonte - MG, no horário de 9h às 16h. Permanecendo o período de isolamento social, a matrícula
será realizada na plataforma virtual da instituição, onde devem ser anexados os documentos
necessários. A forma de acesso será divulgada junto ao resultado.
6.1.2 Os candidatos aprovados e classificados para o Centro Universitário FAMINAS- Muriaé devem
efetuar suas matrículas nos dias 29 e 30 de novembro de 2021, nas dependências do Centro
Universitário FAMINAS - Muriaé, no endereço Avenida Cristiano Ferreira Varella, n.º 655, bairro
Universitário, Muriaé – MG, no horário de 9h às 16h. Permanecendo o período de isolamento social, a
matrícula será realizada na plataforma virtual da instituição, onde devem ser anexados os documentos
necessários. A forma de acesso será divulgada junto ao resultado.
No item nº 6.4 do Edital, onde se lê: Havendo vagas, candidatos subsequentemente classificados serão
convocados para preenchê-las, mediante editais internos, que serão publicados no site
www.faminas.edu.br, a partir das 20 horas do dia 9 de novembro de 2021, com matrícula prevista para
o dia 10 e 11 de novembro de 2021, no horário de 9h às 16h.
Leia-se: 6.4: Havendo vagas, candidatos subsequentemente classificados serão convocados para
preenchê-las, mediante editais internos, que serão publicados no site www.faminas.edu.br, a partir das
20 horas do dia 30 de novembro de 2021, com matrícula prevista para o dia 1 e 2 de dezembro de 2021,
no horário de 9h às 16h.

Belo Horizonte, 27 de outubro de 2021.

Comissão Permanente do Vestibular Unificado de Medicina da FAMINAS-BH e do Centro
Universitário FAMINAS Muriaé.

