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CENTRO UNIVERSITÁRIO DE GOIATUBA 

 

ERRATA N. 01/2019 – DE 08 DE FEVEREIRO DE 2019 

  
“Errata referente ao Edital No 02/2019 que trata sobre 

o processo seletivo para vagas remanescentes do curso 

de medicina da UniCerrado” 

 
 

A UniCerrado, por meio do seu Reitor e da Pró-Reitoria de Ensino e Graduação, e para 

conhecimento de todos os interessados, torna público a presente Errata. 

 

1. NO SUBITEM 4.1 “ONDE SE LÊ” 

 

4.1 No ato da inscrição o(a) candidato(a) deverá protocolar a documentação autenticada a seguir: 

 

I - Ficha de inscrição disponível no site www.unicerrado.edu.br devidamente preenchida e assinada 

pelo candidato(a) ou por seu procurador legalmente constituído; 

II - Fotocópia da carteira de identidade autenticada; 

III - Fotocópia do cartão do CPF autenticada  

IV - Declaração atualizada de vínculo com a Instituição de Ensino Superior de origem (original), 

constando:  

a) situação da matrícula;  

b) metodologia do curso;  

c) situação da IES (ato de autorização ou reconhecimento, caso não conste no histórico escolar); 

d) situação do curso (ato de autorização ou reconhecimento, caso não conste no histórico escolar); 

e) informações sobre Enade e Anasem. 

V - Declaração atualizada de que o aluno não está respondendo a processo disciplinar na Instituição 

de Ensino Superior de origem e que não tenha jubilado (original);  

VI - Histórico escolar original atualizado da Instituição de Ensino Superior de origem, contendo 

observação da situação de regularidade do(a) discente junto ao ENADE; dados pessoais do 

candidato(a); endereço e telefone da Instituição de origem; data de realização do processo seletivo 

admissional – vestibular (mês e ano); média de aprovação e classificação no vestibular (caso não 

conste no histórico, apresentar declaração separadamente); situação acadêmica informando 

disciplinas ou equivalente, com indicação dos períodos em que foram cursadas e respectivas cargas 
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horárias; situação final de cada disciplina (aprovação, reprovação, dispensa); aproveitamento de 

estudos; trancamento de matrícula, abandono do curso, etc; com a descrição das legendas, se for o 

caso;  

VII - Programa de disciplinas/Conteúdo Programático de cada uma das disciplinas cursadas ou 

equivalente, devidamente autenticado pela Instituição de Ensino de origem (original);  

VIII - Comprovante de pagamento da taxa de inscrição (original). 

IX – O(A) candidato(a) estrangeiro deverá apresentar Registro Nacional de Estrangeiro - RNE 

atualizado ou passaporte com visto válido.  

 

LEIA-SE: 

 

4.1 No ato da inscrição o(a) candidato(a) deverá protocolar a documentação autenticada em 

Cartório a  seguir: 

 

I - Ficha de inscrição disponível no site www.unicerrado.edu.br devidamente preenchida e assinada 

pelo candidato(a) ou por seu procurador legalmente constituído; 

II - Fotocópia da carteira de identidade; 

III - Fotocópia do cartão do CPF ou a própria carteira de identidade que conste o número do CPF;  

IV - Declaração atualizada de vínculo com a Instituição de Ensino Superior de origem (original) 

constando (não se aplica para candidato(a) Portador(a) de Diploma): 

a) situação da matrícula;  

b) metodologia do curso (quando o curso de origem for medicina);  

c) situação da IES (ato de autorização ou reconhecimento, caso não conste no histórico escolar); 

d) situação do curso (ato de autorização ou reconhecimento, caso não conste no histórico escolar); 

e) informações sobre Enade. 

V - Declaração atualizada de que o aluno não está respondendo a processo disciplinar na Instituição 

de Ensino Superior de origem e que não tenha jubilado (original) (não se aplica para candidato(a) 

Portador(a) de Diploma);  

VI - Histórico escolar original atualizado da Instituição de Ensino Superior de origem, contendo 

observação da situação de regularidade do(a) discente junto ao ENADE; dados pessoais do 

candidato(a); endereço/dados da Instituição de origem; data (mês e ano ou pelo menos ano) de 

realização do processo seletivo admissional – vestibular (caso a forma de ingresso não tenha sido 
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por vestibular, esta deverá ser informada, assim como a data de realização do exame de seleção); 

situação acadêmica informando disciplinas ou equivalente, com indicação dos períodos em que 

foram cursadas e respectivas cargas horárias; situação final de cada disciplina (aprovação, 

reprovação, dispensa); aproveitamento de estudos; trancamento de matrícula, abandono do curso, 

etc; com a descrição das legendas, se for o caso;  

VII - Comprovante de pagamento da taxa de inscrição (original); 

VIII – O(A) candidato(a) estrangeiro deverá apresentar Registro Nacional de Estrangeiro - RNE 

atualizado ou passaporte com visto válido.  

 

2. NO SUBITEM 5.5 “ONDE SE LÊ” 

 

5.5 Antes de adentrar-se ao local da prova, os(as) candidatos(as) deverão apresentar o documento de 

identidade (RG). 

 

LEIA-SE:  

 

5.5 Antes de adentrar-se ao local da prova, os(as) candidatos(as) deverão apresentar um documento 

de identificação, sendo permitido os seguintes documentos: carteira de identidade (RG), carteira 

nacional de habilitação (CNH), carteira de trabalho, passaporte e carteiras profissionais, desde que 

contenha foto do candidato no documento. 

 

3. NO SUBITEM 11.5 “ONDE SE LÊ” 

 

11.5 Para efetivar a matrícula o(a) candidato(a) deverá apresentar cópias autenticadas em Cartório 

da documentação discriminada abaixo: 

 

I - Cópia do Diploma ou Certificado de Conclusão do Ensino Médio; 

II - Cópia do Histórico Escolar do Ensino Médio; 

III – Diploma de Conclusão do Ensino Superior (somente para candidato(a) Portador de Diploma de 

Ensino Superior); 

IV - Cópia do Título de Eleitor; 

V - Cópia de documento de quitação com o Serviço Militar (sexo masculino); 

VI - Cópia da Certidão de Nascimento ou Casamento; 
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VII - Cópia do comprovante de endereço; 

VIII - Comprovante do pagamento da taxa de matrícula; 

IX - Uma foto 3x4. 

 

LEIA-SE:  

 

11.5 Para efetivar a matrícula o(a) candidato(a) deverá apresentar cópias autenticadas em Cartório 

da documentação discriminada abaixo: 

 

I - Cópia do Diploma ou Certificado de Conclusão do Ensino Médio; 

II - Cópia do Histórico Escolar do Ensino Médio; 

III – Diploma de Conclusão do Ensino Superior (somente para candidato(a) Portador de Diploma de 

Ensino Superior); 

IV - Cópia do Título de Eleitor; 

V - Cópia de documento de quitação com o Serviço Militar (sexo masculino); 

VI - Cópia da Certidão de Nascimento ou Casamento; 

VII - Cópia do comprovante de endereço; 

VIII - Comprovante do pagamento da taxa de matrícula; 

IX - Uma foto 3x4. 

X - Programa de disciplinas/Conteúdo Programático de cada uma das disciplinas cursadas ou 

equivalente, devidamente autenticado pela Instituição de Ensino de origem (original);  

 

4. Os demais itens do Edital 02/2019 permanecem inalterados. 

 

Goiatuba, 08 de fevereiro de 2019. 

 

 

_________________________________               ___________________________________ 

Prof. Dr. Riccely Ávila Garcia                    Prof. Me. Gilmar Vieira de Rezende 

             Pró-Reitor de Ensino e Graduação                                 Reitor da UniCerrado 

 

 
O DOCUMENTO ORIGINAL ASSINADO ENCONTRA-SE NA PRÓ-REITORIA DE ENSINO E 

GRADUAÇÃO. 


