
ERRATA 02  

  

Errata ao Edital Processo Seletivo Especifico ENEM 2022/1º para Vagas de Ingressantes ao curso de Medicina 

do Centro Universitário UniFG – Campus Brumado 

  

  

A reitoria Centro Universitário UniFG – Campus Brumado torna pública a Errata ao EDITAL Nº 
002_MED_ENEM/2022_BR, publicado no site da instituição no dia 26 de janeiro de 2022, nos seguintes termos:  
  

  

Art. 1º Altera-se a redação do item 6, para alteração e inclusão dos locais de matrícula, dos seguintes itens:  

 

6.1 A matrícula dos candidatos classificados no limite das vagas será feita nos dias 25 de fevereiro, 03 e 04 de 
março de 2022. 

6.1.1 Devido a situação atual do COVID-19, a matrícula excepcionalmente do campus Brumado será 
realizada de forma digital, entraremos em contato pelo telefone, e-mail e via whatsapp para orientá-
lo o fluxo de envio da documentação e contrato. Maiores dúvidas: (77) 3451-8400. 

 

Art. 2º - Todos os demais itens do edital permanecem inalterados.  

  

  

Brumado, 24 de fevereiro de 2022.  

Prof. Celso Peixoto Garcia 

Reitor  

  

  



ERRATA 01  

  

Errata ao Edital Processo Seletivo Especifico ENEM 2022/1º para Vagas de Ingressantes ao curso de Medicina 

do Centro Universitário UniFG – Campus Brumado 

  

  

A reitoria Centro Universitário UniFG – Campus Brumado torna pública a Errata ao EDITAL Nº 
002_MED_ENEM/2022_BR, publicado no site da instituição no dia 26 de janeiro de 2022, nos seguintes termos:  
  

  

Art. 1º Altera-se a redação do item 4, para alteração dos seguintes itens:  

  

4.2 O resultado preliminar das notas obtidas no Processo Seletivo Especifico ENEM 2022/1º para o curso de 
Medicina será publicado no site https://estude.centrouniversitariounifg.edu.br/medicinabrumado, no dia 
21/02/2022.  

4.5 Para a classificação final, serão considerados os candidatos aptos para matrícula, até o limite das vagas, na 
ordem decrescente dos pontos obtidos pelo somatório das notas do item 4.1. Ocorrendo empate na 
classificação, o desempate se fará pela maior pontuação na seguinte ordem de análise: na prova de 
Redação, Ciências da Natureza e suas Tecnologias, Linguagens e Códigos e suas Tecnologias, Matemática 
e suas Tecnologias e Ciências Humanas e suas Tecnologias. Persistindo o empate, o desempate se fará 

pela idade cronológica decrescente dos candidatos.  

  

  

Art. 2º Altera-se a redação do item 5, para alteração do seguinte item:  

  

5.1 A interposição de recurso contra o resultado preliminar se dará no dia 22/02/2022, até as 23 horas e 59 
minutos, mediante protocolo via e-mail, com confirmação de leitura, para 
medicinaenem@animaeducacao.com.br.   

  

Art. 3º - Todos os demais itens do edital permanecem inalterados.  

  

  

Brumado, 26 de janeiro de 2022.  

Prof. Celso Peixoto Garcia 

Reitor  

  


