
EDITAL nº 46/2021 PROCESSO SELETIVO - 
REINGRESSO (PORTADOR DE DIPLOMA), PARA O 
CURSO DE MEDICINA. 
 

Processo Seletivo Discente - Reingresso, para o curso de 
Medicina. Vagas ofertadas para 2022.1 
 
 
Comunicamos que, de acordo com o Edital nº 46/2021, estarão abertas, no período de 16 

a 19 de novembro de 2021, as inscrições para o Processo Seletivo para o Curso de 

Medicina, por meio de Reingresso (Portador de Diploma), para ingresso no 1º semestre 

letivo de 2022. 

 

DA INSCRIÇÃO: 

 

As Inscrições serão efetivadas mediante a entrega do comprovante de pagamento da taxa 

de inscrição no valor de R$ 200,00 (duzentos reais) e das cópias devidamente autenticadas 

em cartório ou cópias simples, acompanhadas dos originais para conferência, dos 

documentos abaixo: 

 

Histórico escolar contendo carga horária e notas  
Diploma de curso superior registrado (para opção de Reingresso) 

RG, CPF, comprovante de residência. 

 

A inscrição deverá ser realizada pessoalmente ou por procuração simples, 

impreterivelmente, até às 19:00 horas do dia 19 de novembro de 2021, não serão aceitas 

inscrições após esse horário. 

 

DAS VAGAS: 

 

Vagas para:  2022.1 

Reingresso (Portadores de Diploma)  12 

 

DAS AVALIAÇÕES E DOS CRITÉRIOS DE CLASSIFICAÇÃO; 

 

O candidato será submetido à prova escrita, cujo conteúdo abordará os componentes 

curriculares do ensino médio, sendo atribuída nota em escala de 0 a 10 pontos. 

 

*Em caso de empate entre os candidatos, será classificado o mais idoso, considerando o 

dia, mês e ano de nascimento.  

 

 DO CRONOGRAMA DE PROVAS: 

 

PROVAS PARA DATA/HORA 

Reingresso (Portadores de Diploma) 23/novembro das 16:00 às 17:00 Horas -  

sala 111, Unicenter 
 



 DA DIVULGAÇÃO DO RESULTADO: 

 

 

O resultado do Processo Seletivo será divulgado conforme calendário abaixo, 

exclusivamente, no quadro de aviso da sala 112, Bloco Unicenter, Unidade Parque das 

Laranjeiras. 

 

RESULTADO DATA 

Reingresso (Portadores de Diploma) 24/11/2021- sala 112 Bloco Unicenter 

16:00 horas 

 

DO PRAZO PARA A MATRÍCULA 

 

Após a divulgação do resultado final, os candidatos classificados terão 24h para, no 

horário de 9:00 às 12:00 e 15:00 às 18:00 horas: 1) entregar toda documentação exigida 

para matrícula na Secretaria Geral; 2) assinar o contrato de prestação de serviços 

educacionais; 3) efetuar o pagamento da matrícula.  

 

OBSERVAÇÕES GERAIS: 

 

O não cumprimento das condições previstas neste edital implica a exclusão do candidato. 

 

O aproveitamento de disciplinas já cursadas dependerá da avaliação do currículo e a 

compatibilidade do conteúdo programático e da carga horária de cada disciplina, devendo 

ser formalizado pelo aluno, através de requerimento próprio, dentro dos prazos fixados 

no calendário acadêmico 2022/1. 

 

 

Manaus, 10 de novembro de 2021 

 

 

 

Vitangelo Plantamura 

Pró-Reitor de Ensino de Graduação 

Universidade Nilton Lins 
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