EDITAL Nº 02/2018
UNIVERSIDADE SALVADOR – UNIFACS
RETIFICAÇÃO DO EDITAL DE ABERTURA DO PROCESSO SELETIVO 2018.2
CURSO MEDICINA
CURSO PRESENCIAL DE GRADUAÇÃO (BACHARELADO)
CAMPUS SALVADOR

A Reitora da Universidade Salvador - UNIFACS, no uso de suas atribuições retifica os seguintes itens do Edital de 26 de
março de 2018:
ONDE SE LÊ:
c) INSCRIÇÕES: c.1. Período: do dia 26/03/2018 até às 23h59min de 28/05/2018;
c.5. Inscrição – Pessoas com Deficiência e Condições Especiais: No ato da inscrição, o candidato portador de deficiência
ou condição especial deverá declará-la no próprio Requerimento de Inscrição, especificando os recursos adicionais
necessários para a realização das provas, se for o caso. Além de preencher esta condição no Formulário de Solicitação
(disponível no anexo 2 do Manual do Candidato), deverá enviar justificativa para à CONSULTEC através do e-mail
unifacs@consultec.com.br, até o dia 28/05/2018 (impreterivelmente), com o Laudo Médico (digitalizado e
devidamente identificado) acompanhado de parecer emitido por especialista da área de sua deficiência ou condição
especial, em conformidade com o § 2º do art. 40 do Decreto n. 3.298, de 20.12.1999, ou entregar pessoalmente na
Consultec, contendo o NOME do CANDIDATO, seu número de INSCRIÇÃO, sua DEFICIÊNCIA ou
CONDIÇÃO ESPECIAL e cópia do Formulário de Solicitação, onde consta a solicitação de enquadramento, escrito
de forma clara e legível. A não observância destas exigências, desobriga a Universidade de prestar qualquer
atendimento especial.
c.6. Taxa de Inscrição: de 26/03/2018 até 16/04/2018: R$300,00; de 17/04/2018 até 07/05/2018: R$340,00; de 08/05/2018
até 28/05/2018: R$380,00. O pagamento da taxa de inscrição será feito mediante boleto bancário impresso
diretamente do site após o preenchimento do Requerimento de Inscrição. Não haverá devolução do valor da taxa de
inscrição em nenhuma hipótese
d) PROVAS: d.1. As provas serão realizadas no dia 03/06/2018 (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
01/06/2018.
f. Resultado: O resultado da classificação dos candidatos está previsto para ser divulgado até o dia 11/06/2018. A
divulgação será disponibilizada no site www.unifacs.br/vestibular.
LEIA-SE:

c) INSCRIÇÕES: c.1. Período: do dia 26/03/2018 até às 23h59min de 01/06/2018;
c.5. Inscrição – Pessoas com Deficiência e Condições Especiais: No ato da inscrição, o candidato portador de deficiência
ou condição especial deverá declará-la no próprio Requerimento de Inscrição, especificando os recursos adicionais
necessários para a realização das provas, se for o caso. Além de preencher esta condição no Formulário de Solicitação
(disponível no anexo 2 do Manual do Candidato), deverá enviar justificativa para à CONSULTEC através do e-mail
unifacs@consultec.com.br, até o dia 01/06/2018 (impreterivelmente), com o Laudo Médico (digitalizado e
devidamente identificado) acompanhado de parecer emitido por especialista da área de sua deficiência ou condição
especial, em conformidade com o § 2º do art. 40 do Decreto n. 3.298, de 20.12.1999, ou entregar pessoalmente na
Consultec, contendo o NOME do CANDIDATO, seu número de INSCRIÇÃO, sua DEFICIÊNCIA ou
CONDIÇÃO ESPECIAL e cópia do Formulário de Solicitação, onde consta a solicitação de enquadramento, escrito
de forma clara e legível. A não observância destas exigências, desobriga a Universidade de prestar qualquer
atendimento especial.
c.6. Taxa de Inscrição: de 26/03/2018 até 16/04/2018: R$300,00; de 17/04/2018 até 10/05/2018: R$340,00; de 11/05/2018
até 01/06/2018: R$380,00. O pagamento da taxa de inscrição será feito mediante boleto bancário impresso
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diretamente do site após o preenchimento do Requerimento de Inscrição. Não haverá devolução do valor da taxa de
inscrição em nenhuma hipótese

d) PROVAS: d.1. As provas serão realizadas no dia 09/06/2018 (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 01/06/2018 para os e-mails
unifacs@consultec.com.br e processoseletivo@unifacs.br.
d.4. O local de Prova: O local de realização das provas será indicado no site www.unifacs.br/vestibular a partir do dia
07/06/2018.
f. Resultado: O resultado da classificação dos candidatos está previsto para ser divulgado até o dia 18/06/2018. A
divulgação será disponibilizada no site www.unifacs.br/vestibular.

As demais informações contidas no Edital de abertura das inscrições e no Manual ficam inalteradas.

Salvador, 20 de abril de 2018.
Prof.ª Marcia Pereira Fernandes de Barros
Reitora

