
ERRATA 01 

 

Errata ao Edital do Vestibular 2021/1º para o curso de Medicina Centro Universitário UniFG 

A Reitoria do Centro Universitário UniFG torna pública a Errata ao Edital nº 001_MED/2021, publicado no site da 

instituição no dia 15 de outubro de 2020, nos seguintes termos: 

 

Art. 1º - Altera-se a redação dos itens 5 (DO RESULTADO E DA CLASSIFICAÇÃO) e 7 (DA MATRÍCULA), para 

inclusão/alteração dos seguintes itens: 

 

5.4 O resultado preliminar das provas objetivas do Vestibular 2021/1º para o curso de Medicina será publicado no site 
www.gestaodeconcursos.com.br e www.venhaserunifg.com.br, no dia 02/12/2020. 

5.5. A divulgação do resultado dos recursos contra a nota da prova objetiva e o resultado da Prova de Redação com 
classificação do Vestibular 2021/1º para o curso de Medicina será publicado no site 
www.gestaodeconcursos.com.br e www.venhaserunifg.com.br, no dia 18/12/2020. 

5.6 Após o julgamento dos recursos previstos neste Edital, será divulgado no dia 08 de janeiro de 2021 o resultado 
final do Vestibular nos endereços eletrônicos www.gestaodeconcursos.com.br e www.venhaserunifg.com.br, onde 
constarão as notas finais dos candidatos aprovados, assim como a classificação por eles obtida. 

 

7.1 A matrícula dos candidatos classificados no limite das vagas será feita no período de 11/01 a 13/01/2021, em data 
e local a serem informados pela Comissão Organizadora do Vestibular. 

 

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

 

 

Guanambi, 19 de outubro de 2020.   

Prof. Georgheton Melo Nogueira 

Reitor  

Centro Universitário UniFG 
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ERRATA 02 

 

Errata ao Edital do Vestibular 2021/1º para o curso de Medicina Centro Universitário UniFG 

A Reitoria do Centro Universitário UniFG torna pública a Errata ao Edital nº 001_MED/2021, publicado no site da 

instituição no dia 15 de outubro de 2020, nos seguintes termos: 

 

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

1.3. Período e Procedimentos para Inscrição: será exclusivamente via internet das 10h00 (dez horas) de 15 de outubro 
de 2020 até o dia 15 de novembro de 2020 às 23h59. 

1.4.3. O último dia para pagamento da inscrição será impreterivelmente o dia 16 de novembro de 2020, observados 
os horários de atendimentos e das transações financeiras de cada instituição bancária por meio do boleto 
bancário. Caso o boleto seja pago após esta data prevista, implicará na não efetivação da inscrição. 

 

 

Art. 2º - Altera-se a redação dos itens 3, para alteração dos seguintes itens: 

 

3.2.1.1. O candidato deverá comprovar seu domínio da língua inglesa através de certificação nas modalidades 
abaixo.  

 Certificate of Proficiency in English (CPE); 

 First Cambridge English (FCE) e exames acima deste nível; 

 Test of English for International Communication (TOEIC); 

 Cambridge English Business (BEC); 

 Business Language Testing Service (BULATS); 

 MICHIGAN; 

 Graduate Management Admission Test (GMAT); 

 Test of English as a Foreign Language (TOEFL e TOEFL iBT); e 

 International English Language Testing System (IELTS). 

 

3.2.1.4. Os candidatos que não possuírem as certificações acima descritas, realizarão um teste de proficiência, 
de nível básico ao intermediário. A prova será online e realizada no dia 28/11/2020, no horário de 10 
às 11h30min. O candidato deverá acessar o link na área do candidato no site 
www.venhaserunifg.com.br. 

 

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

 

 

Guanambi, 05 de novembro de 2020.   

Prof. Georgheton Melo Nogueira 

Reitor  

Centro Universitário UniFG 

 

 

  



 

ERRATA 03 

 

Errata ao Edital do Vestibular 2021/1º para o curso de Medicina Centro Universitário UniFG 

A Reitoria do Centro Universitário UniFG torna pública a Errata ao Edital nº 001_MED/2021, publicado no site da 

instituição no dia 15 de outubro de 2020, nos seguintes termos: 

 

Art. 1º - Altera-se a redação do item 3, para alteração dos seguintes itens: 

3.2.1.3. A entrega deste documento deverá ser realizada no período do dia 03 a 20/11/2020 via upload, na área 
do candidato no site da Fundep (www.gestaodeconcursos.com.br). 

3.2.2.2. A entrega deste documento deverá ser realizada no período do dia 03 a 20/11/2020 via upload, na área 
do candidato no site da Fundep (www.gestaodeconcursos.com.br). 

3.2.3.3. As declarações devem ser enviadas via upload via upload, na área do candidato no site da Fundep 
(www.gestaodeconcursos.com.br) do dia 03 a 20/11/2020. 

 

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

 

Guanambi, 17 de novembro de 2020.   

Prof. Georgheton Melo Nogueira 

Reitor  

Centro Universitário UniFG 

 

 

  



ERRATA 04 

 

Errata ao Edital do Vestibular 2021/1º para o curso de Medicina Centro Universitário UniFG 

A Reitoria do Centro Universitário UniFG torna pública a Errata ao Edital nº 001_MED/2021, publicado no site da 

instituição no dia 15 de outubro de 2020, nos seguintes termos: 

 

Art. 1º - Altera-se a redação do item 3, para alteração/inclusão dos seguintes itens: 

 

3.25. Durante o período de realização das provas, não será permitida qualquer espécie de consulta, ou comunicação 
entre os candidatos ou entre estes e pessoas estranhas, oralmente ou por escrito, assim como não será 
permitido o uso de livros, códigos, manuais, impressos, ou quaisquer outros meios, podendo a organização 
vetar a continuidade da prestação das provas em caso de descumprimento. 

3.25.1. Será permitido ao candidato utilizar folha de rascunho, desde que seja devidamente verificada e 
aprovada pelo aplicador que acompanhará a aplicação das provas. 

 

 

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

 

Guanambi, 20 de novembro de 2020.   

Prof. Georgheton Melo Nogueira 

Reitor  

Centro Universitário UniFG 

 

 

 

 


