EDITAL Nº 01/2018
UNIVERSIDADE SALVADOR – UNIFACS
RETIFICAÇÃO DO EDITAL DE ABERTURA DO PROCESSO SELETIVO 2018.1
CURSO MEDICINA
CURSO PRESENCIAL DE GRADUAÇÃO (BACHARELADO)
CAMPUS SALVADOR

A Reitora da Universidade Salvador - UNIFACS, no uso de suas atribuições, e tendo em vista a anulação da prova do
processo seletivo para Medicina 2018.1, retifica os seguintes itens do Edital de 14 de setembro de 2017:
ONDE SE LÊ:
d) PROVAS: d.1. As provas serão realizadas no dia 26/11/2017 (domingo), das 09 às 13h. Os portões de acesso às salas
de provas serão abertos às 08h20min e fechados 08h50min;
d.4. O local de Prova: O local de realização das provas será indicado no site www.unifacs.br/vestibular a partir do dia
24/11/2017.
f. Resultado: O resultado da classificação dos candidatos está previsto para ser divulgado até o dia 04/12/2017. A
divulgação será disponibilizada no site www.unifacs.br/vestibular.
g) MATRÍCULA: g.1. Convocação: O candidato classificado será convocado para matrícula pelo site
www.unifacs.br/vestibular. O candidato deverá observar os locais e prazos estabelecidos pela UNIFACS em Edital de
Matrícula divulgado no site. É de responsabilidade do candidato acompanhar a convocação; A matrícula não poderá
ser realizada por procurador.
LEIA-SE:
d) PROVAS: d.1. As provas serão realizadas no dia 09/12/2017 (sábado), das 15h às 19h. Os portões de acesso às salas
de provas serão abertos às 14h20min e fechados 14h50min;
Para participantes Sabadista será reservado o direito de iniciar as provas de sábado a partir das 18 horas, horário local.
Os candidatos nesta condição devem estar presentes no local da prova no mesmo horário que os demais participantes.
Uma sala será reservada para os sabadistas, onde eles deverão permanecer até o início do exame. Todos os
participantes que solicitarem atendimento específico ou especializado precisam dispor de documentos que comprovem
a condição que motiva o requerimento de atendimento especial, os sabadistas, além do requerimento adicional
(disponível no anexo do manual), deverão enviar a certidão de batismo até o dia 06/12/2017 para os e-mails
unifacs@consultec.com.br e processoseletivo@unifacs.br.
d.4. O local de Prova: O local e sala de realização da prova será indicado no site www.unifacs.br/vestibular a partir do dia
07/12/2017 assim como o novo Cartão de Convocação.
f. Resultado: O resultado da classificação dos candidatos está previsto para ser divulgado até o dia 18/12/2017. A
divulgação será disponibilizada no site www.unifacs.br/vestibular.
g) MATRÍCULA: g.1. Convocação: O candidato classificado será convocado para matrícula pelo site
www.unifacs.br/vestibular. A Matrícula será realizada nos dias 19/12, 20/12 e 21/12/2017 nos locais e prazos
estabelecidos pela UNIFACS em Edital de Matrícula divulgado no site. É de responsabilidade do candidato
acompanhar a convocação; A matrícula não poderá ser realizada por procurador.
As demais informações contidas no Edital de abertura das inscrições e no Manual ficam inalteradas.

Salvador, 27 de novembro de 2017.
Prof.ª Marcia Pereira Fernandes de Barros
Reitora

