
ERRATA 01 
 

VESTIBULAR DE MEDICINA 2021/1º SEMESTRE 
 

EDITAL Nº 001_MED/2021 
 

A Reitoria do Centro Universitário UniFG torna pública a errata às INSTRUÇÕES PARA O 

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA ETAPA I, do Vestibular de Medicina publicado no site da Instituição, 

em 13 de outubro de 2020, nos seguintes termos: 

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

O arquivo enviado deve estar em boa resolução no formato PDF e não poderá exceder ao tamanho de 05MB. O padrão 

de nomenclatura do arquivo deverá ser “UNIFG – CERTIFICADO DE PROFICIÊNCIA – NOME E SOBRENOME DO 

CANDIDATO” 

 

 
Art. 2º. Altera-se a redação do item 2 para alteração dos seguintes itens: 

O arquivo enviado deve estar no formato PDF. O padrão de nomenclatura do arquivo deverá ser “UNIFG – VIDEO – 

NOME E SOBRENOME DO CANDIDATO”. 

 

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

O arquivo enviado deve estar em boa resolução no formato PDF e não poderá exceder ao tamanho de 05MB. O padrão 

de nomenclatura do arquivo deverá ser “UNIFG – DECLARAÇÃO – NOME E SOBRENOME DO CANDIDATO”. 

 

Art. 4º. Ficam inalterados todos os demais itens das Instruções.  

 
 

Guanambi, 29 de outubro de 2020.   

Centro Universitário UniFG 

 

  



ERRATA 02 
 

EDITAL Nº 001_MED/2021 
 

A Reitoria do Centro Universitário UniFG torna pública a errata às INSTRUÇÕES PARA O 

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA ETAPA I, do Vestibular de Medicina publicado no site da Instituição, 

em 13 de outubro de 2020, nos seguintes termos: 

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

Os candidatos que não possuírem certificação poderão realizar a prova de proficiência que será aplicada no dia 28 de 

novembro de 2020, no horário das 10h às 11h30min, exclusivamente no formato online. 

O link para acesso a prova será disponibilizado no dia 27 de novembro de 2020 na Área do Candidato no endereço 

www.venhaserunifg.com.br, podendo o candidato acessa-lo somente no dia 28 de novembro de 2020 no horário da prova. 

 
Art. 2º. Ficam inalterados todos os demais itens das Instruções.  

 
 

Guanambi, 05 de novembro de 2020.   

Centro Universitário UniFG 

 

 

  



ERRATA 03 
 

EDITAL Nº 001_MED/2021 
 

A Reitoria do Centro Universitário UniFG torna pública a errata às INSTRUÇÕES PARA O DESENVOLVIMENTO DAS 

ATIVIDADES DA ETAPA I, do Vestibular de Medicina publicado no site da Instituição, em 13 de outubro de 2020, nos 

seguintes termos: 

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

 

O candidato para realização da prova deverá, obrigatoriamente, realizar o upload do documento original, com foto, que 

bem o identifique, no link disponibilizado e informado nas comunicações gerais e no site www.venhaserunifg.com.br no 

período de 23 de novembro de 2020 a 27 de novembro de 2020. 

Art. 2º. Ficam inalterados todos os demais itens das Instruções.  

 
 

Guanambi, 10 de novembro de 2020.   

Centro Universitário UniFG 

 

 


