EDITAL Nº 01/2019
UNIVERSIDADE SALVADOR – UNIFACS
RETIFICAÇÃO DO EDITAL DE ABERTURA DO PROCESSO SELETIVO 2019.1
TRANSFERÊNCIA EXTERNA PARA O 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 do processo seletivo de Transferência Externa para Medicina 2019.1 de 27 de novembro de
2018:
ONDE SE LÊ:
4. PERÍODO DE INSCRIÇÃO
As inscrições deverão ser realizadas no período de 27/11/2018 a 15 de janeiro de 2019.
9. d) Após a efetivação do pagamento, o candidato terá o prazo de 24 horas úteis para entregar a
documentação na Central de Atendimento ao Candidato, de Salvador/BA.
O prazo final para entrega da documentação é até 15/01/2019.
11.1.3 A realização da prova pelos candidatos habilitados ocorrerá no dia 18 de janeiro de 2019,
das 09h às 12h, no Campus Professor Barros - Avenida Luís Vianna Filho, nº 3.100, Paralela –
Salvador/BA.
O candidato deverá chegar ao local com, pelo menos, 40 (quarenta) minutos de antecedência do
horário previsto para realização da prova e se apresentar na Central de Atendimento ao Candidato
do Campus Prof. Barros para identificação.
12. Resultado
A divulgação do resultado e a convocação da matrícula do Processo Seletivo 2019.1 para ingresso
no Curso de Medicina (Bacharelado), constará de publicação no site www.unifacs.br até o dia 01
de fevereiro de 2019. Serão convocados para matrícula os candidatos, por ordem de classificação,
dentro do limite de vagas disponibilizadas para o curso/semestre e, sucessivamente, seguindo ordem
classificatória, em caso de não confirmação de matrícula de candidato convocado, até a data
indicada na convocação.
LEIA-SE:
4. PERÍODO DE INSCRIÇÃO
As inscrições deverão ser realizadas no período de 27/11/2018 a 21/01/2019.
9. d) Após a efetivação do pagamento, o candidato terá o prazo até o dia 24/01/2019 até às 13 horas,
para entregar a documentação na Central de Atendimento ao Candidato, de Salvador/BA. Após esta
data não será recebida nenhuma documentação de candidatos e nem realizada nova inscrição.
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11.1.3 A realização da prova pelos candidatos habilitados ocorrerá no dia 24 de janeiro de 2019,
das 09h às 12h, no Campus Professor Barros - Avenida Luís Vianna Filho, nº 3.100, Paralela –
Salvador/BA.
O candidato deverá chegar ao local com, pelo menos, 40 (quarenta) minutos de antecedência do
horário previsto para realização da prova e se apresentar na Central de Atendimento ao Candidato
do Campus Prof. Barros para identificação.
12. Resultado
A divulgação do resultado e a convocação da matrícula do Processo Seletivo 2019.1 para ingresso
no Curso de Medicina (Bacharelado), constará de publicação no site www.unifacs.br até o dia 05
de fevereiro de 2019. Serão convocados para matrícula os candidatos, por ordem de classificação,
dentro do limite de vagas disponibilizadas para o curso/semestre e, sucessivamente, seguindo ordem
classificatória, em caso de não confirmação de matrícula de candidato convocado, até a data
indicada na convocação.
As demais informações contidas no Edital de abertura das inscrições permanecem inalteradas.
Salvador, 11 de janeiro de 2019.
Prof.ª Marcia Pereira Fernandes de Barros
Reitora

