ANEXO I
CRONOGRAMA DO EDITAL 020/2021
Processo Seletivo do Primeiro Semestre de 2022 para ingresso no Curso de Medicina, Campus Formosa
Modalidade Prova Presencial 26/11/2021, sexta-feira – 14h
Datas
11/10 a 08/11

08/11

09/11
10/11
11/11
12/11 a 23/11

26/11/2021
29/11
30/11
01/12
02/12

07/12
08/12
09/12

10/12 e 13/12

Atividades
Inscrições somente via internet - R$ 280,00
Pagamento e reimpressão do boleto bancário até 09/11/2021
Último prazo para os candidatos com deficiência e/ou necessidades especiais enviarem o laudo médico,
atestado e/ou requerimento de atendimento especial necessário para realização das provas por e-mail
vestibular@unirv.edu.br.
Último dia para realização de alterações, atualizações ou correções na ficha de inscrição.
Publicação da listagem com os nomes dos candidatos que apresentaram documentação exigida para fins
de encaminhamento à Junta Médica, após as 15h.
Publicação da listagem com os nomes dos candidatos convocados para perícia médica após as 15h.
Realização da perícia médica se for o caso, nos horários especificados na listagem convocatória das 07h às
14h.
Publicação da listagem com os nomes dos candidatos com direito a atendimento especial após as 15h.
Disponibilização do cartão de confirmação de inscrição e local realização das provas, no site
www.unirv.edu.br, após as 15h
REALIZAÇÃO DAS PROVAS
Divulgação do Gabarito preliminar das provas objetivas a partir das 20 horas
Interposição de recursos contra o gabarito preliminar das provas objetivas. Horário: 08h às 11h e das 13h
às 16h
Resultado dos recursos contra o gabarito das provas objetivas, após as 15h.
Divulgação do Gabarito Definitivo e das notas das provas objetivas, após as 15h.
Interposição de recursos da contagem de pontos das provas objetivas. Horário: 08h às 11h e das 13h às
16h
Resultado dos recursos contra a contagem de pontos das provas objetivas, após as 15h.
Divulgação da nota definitiva das provas objetivas e da listagem de corte para a correção da prova de
redação, após as 15h.
Divulgação da Nota preliminar da Redação, após as 15h.
Disponibilização da Imagem da folha de redação dos candidatos que tiveram a nota de redação corrigida,
após as 15h.
Interposição de recursos contra a nota de Redação. Horário: 08h às 11h e das 13h às 16h
Resultado dos recursos contra a nota de Redação, após as 15h.
Divulgação dos candidatos classificados no Processo Seletivo (1ª chamada), após as 15h. Divulgação da
lista com o agendamento da avaliação presencial da Comissão de Verificação de cota negros (1ª
chamada).
Matrículas para 1ª Chamada. OBS: horário de atendimento: dia 07/12 (das 7h às 12h, das 13h às 17h e das
19h às 22h) dia 08/12 (das 7h às 12h)
Entrevista e avaliação presencial Comissão de Verificação cota negros

13/12

14/12 e 15/12

Divulgação listagem de excedentes (2ª Chamada), após as 15h. Divulgação da lista com o agendamento da
avaliação presencial da Comissão de Verificação de cota negros (2ª chamada).
Matrículas para 2ª Chamada. OBS: horário de atendimento: dia 09/12 (das 7h às 12h, das 13h às 17h e
das 19h às 22h) dia 10/12 (das 7h às 12h). Entrevista e avaliação presencial Comissão de Verificação cota
negros
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