PROCESSO SELETIVO VESTIBULAR PARA MEDICINA 2021.1 INGRESSO POR
APROVEITAMENTO DO RESULTADO DO ENEM EDITAL 01/2021.1

ADITIVO ao Edital
A Professora Maria Angélica Motta da Silva Esser, Reitora da Universidade de Cuiabá – UNIC
no uso de suas atribuições e demais disposições legais, aprova e torna público o presente Aditivo
ao Edital publicado em 04/12/2020, referente ao Processo Seletivo para Faculdade de Medicina
_ semestre letivo de 2021.1 da Universidade de Cuiabá, e Torna Público alterações a seguir:

Artigo 1 - Altera o prazo das Inscrições estabelecidas no Artigo nº 5 do Edital de Inscrições
até o dia 18 de janeiro de 2021.
Parágrafo Único O Candidato inscrito até a data estabelecida no Artigo 1, poderá emitir o Boleto
Bancário e realizar o Pagamento da Taxa de Inscrição até o dia 18 de janeiro de 2021.
Artigo 2 - Considerando a nova data prevista no Artigo 1 deste Aditivo passa a considerar o seguinte
Cronograma:
Parágrafo Único - Do Cronograma
Evento
Período de Prorrogação das Inscrições- Prazo para

Data
Até 18/01/2021

preenchimento da Ficha e solicitação de Inscrição On Line e
último dia para impressão do Boleto Bancário e Pagamento
da Taxa de Inscrição.
Publicação do Resultado

22/01/2021 as 18h

Matricula 1ª Chamada

A partir do dia 25/01/2021

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Artigo 3 - Os itens deste Aditivo poderão sofrer eventuais modificações, atualizações ou acréscimos
enquanto não consumada a providência ou evento que lhes disser respeito ou até a data da convocação
dos interessados para a prova correspondente, circunstância que será mencionada em n o v o
A d i t i v o ou aviso a ser divulgado nos endereços eletrônicos e sempre que se fizer necessário, serão
divulgadas normas complementares ao presente Edital.
Artigo 4 - Este ADITIVO de Edital entra em vigor na data de sua publicação, no quadro de avisos da
Universidade Cuiabá, mantendo-se os demais itens do Edital publicado em 04 de dezembro de 2020
válidos e inalterados.

Cuiabá - MT, 13 de janeiro de 2021.

