
 

PROCESSO SELETIVO PARA PREENCHIMENTO DE VAGAS PARA O CURSO DE MEDICINA 2º SEMESTRE DE 2020
 
Considerando o isolamento social imposto pelas Autoridades competentes em decorrência da pandemia ocasionada 
pelo Coronavirus (Covid 19), o Magnífico Reitor do Centro Universitário de Goiatuba 
atribuições regimentais e da legislação vigente,
 
RESOLVE: 
 
1. Cancelar as provas presenciais previstas para o Processo Seletivo que ocorreria em 05/07/2020;
2. Reabrir as inscrições a partir de 12 horas de 16/06/2020 aos interessados em usar a nota do Enem nas edições de 

2017, 2018 e 2019.  
3. Reduzir a taxa de inscrição para o valor de R$ 130,00 (cento e trinta reais), e:

3.1 Restituir a diferença do valor pago a maior
se manter no Processo de Seleção, para isso deverá acessar a fich
aalteração no link correspondente e informar os dados solicitados;
3.2 Disponibilizar a reimpressão do boleto
requisitos do novo edital e tenha interesse em 
de inscrição na área do candidato e proceder a alteração pelo link correspondente.

4. Restituir integralmente o valor da taxa de inscrição a quem não preencha os requisitos 
tenha interesse em se manter no Processo de Seleção, para isso deverá:
4.1 Acessar a área do candidato, cancelar a inscrição pelo link correspondente e enviar pelo e
vunesp@vunesp.com.br, juntamente com o comprovante de pagamento, informando:

 
Assunto: Vestibular UNICERRADO (código: U
 
Dados do candidato 
- Nome completo: 
- Número da inscrição: 
- Número do CPF: 
 
Dados bancários: 
- Nome do banco: 
- Número da Agência: 
- Número da Conta: 
- Tipo da conta (corrente ou poupança):
- Nome completo do titular da conta:
- Número do CPF do titular da conta:
 

5. Retificar o Edital de 04 de março de 2020, 

1 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
1.1 O Processo Seletivo de que trata este edital será realizado em uma única fase, com utilização das notas do Exame 
Nacional do Ensino Médio, nas edições de 2017, 2018 e
candidatos para ingresso no 2º semestre letivo de 2020, no curso de graduação emMedicina do Centro Universitário 
de Goiatuba - UNICERRADO. 
 
1.2 O curso será ministrado na sede 
320, km 01, setor Jardim Santa Paula, na cidade de 
 
2 – DAS VAGAS 
 
2.1 Serão oferecidas 60 (sessenta) vagas para o curso de Medicina, em período integral.
 

 

 
EDITAL DE RE-RATIFICAÇÃO 

 

PROCESSO SELETIVO PARA PREENCHIMENTO DE VAGAS PARA O CURSO DE MEDICINA 2º SEMESTRE DE 2020

Considerando o isolamento social imposto pelas Autoridades competentes em decorrência da pandemia ocasionada 
pelo Coronavirus (Covid 19), o Magnífico Reitor do Centro Universitário de Goiatuba - UNICERRADO, no uso de suas 

lação vigente, 

as provas presenciais previstas para o Processo Seletivo que ocorreria em 05/07/2020;
as inscrições a partir de 12 horas de 16/06/2020 aos interessados em usar a nota do Enem nas edições de 

a taxa de inscrição para o valor de R$ 130,00 (cento e trinta reais), e: 
valor pago a maior a quem preencha os requisitos do novo edital e tenha interesse em 

manter no Processo de Seleção, para isso deverá acessar a ficha de inscrição na área do candidato e proceder 
e informar os dados solicitados; 

Disponibilizar a reimpressão do boleto bancáriocom o valor reduzido a quem já fez a inscrição e preencha os 
interesse em se manter no Processo de Seleção, para isso deverá acessar a ficha 

de inscrição na área do candidato e proceder a alteração pelo link correspondente. 
integralmente o valor da taxa de inscrição a quem não preencha os requisitos 

manter no Processo de Seleção, para isso deverá: 
o, cancelar a inscrição pelo link correspondente e enviar pelo e

juntamente com o comprovante de pagamento, informando: 

(código: UCER1902) – Devolução da taxa de inscrição 

o da conta (corrente ou poupança): 
me completo do titular da conta: 
mero do CPF do titular da conta: 

de março de 2020, passando a vigorar como segue abaixo: 
 

de que trata este edital será realizado em uma única fase, com utilização das notas do Exame 
nas edições de 2017, 2018 e/ou 2019, e tem como finalidade selecionar e classificar os 

candidatos para ingresso no 2º semestre letivo de 2020, no curso de graduação emMedicina do Centro Universitário 

na sede doCentro Universitário de Goiatuba - UNICERRADO, localizad
, na cidade de Goiatuba/GO. 

) vagas para o curso de Medicina, em período integral. 

PROCESSO SELETIVO PARA PREENCHIMENTO DE VAGAS PARA O CURSO DE MEDICINA 2º SEMESTRE DE 2020 

Considerando o isolamento social imposto pelas Autoridades competentes em decorrência da pandemia ocasionada 
UNICERRADO, no uso de suas 

as provas presenciais previstas para o Processo Seletivo que ocorreria em 05/07/2020; 
as inscrições a partir de 12 horas de 16/06/2020 aos interessados em usar a nota do Enem nas edições de 

a quem preencha os requisitos do novo edital e tenha interesse em 
a de inscrição na área do candidato e proceder 

a quem já fez a inscrição e preencha os 
manter no Processo de Seleção, para isso deverá acessar a ficha 

integralmente o valor da taxa de inscrição a quem não preencha os requisitos do novo edital ou que não 

o, cancelar a inscrição pelo link correspondente e enviar pelo e-mail 

 

de que trata este edital será realizado em uma única fase, com utilização das notas do Exame 
e tem como finalidade selecionar e classificar os 

candidatos para ingresso no 2º semestre letivo de 2020, no curso de graduação emMedicina do Centro Universitário 

, localizada naRodovia GO 



Curso 
Vagas exclusivas 

para ingresso pelas 
Notas do Enem 

Duração Turno Reconhecimento 
/ Autorização 

Valor Mensal 

Medicina - 
Bacharelado 

60 6 anos Integral 
Resolução 

CEE/CES nº 07 de 
08/02/2018 

R$ 5.800,001 

 
3 - DAS INSCRIÇÕES 
 
3.1 As inscrições para o Processo Seletivopara ingresso no 2º semestre letivo de 2020serão efetuadas 
exclusivamente pela Internet, no site da FUNDAÇÃO VUNESP - www.vunesp.com.br, das 12hdo dia16 de junhoaté às 
23h59 de15de julho de 2020, mediante o preenchimento da ficha de inscrição. A emissão do boleto bancário deverá 
ser feita após o preenchimento da ficha de inscrição, na área do Candidato, no item “PAGAMENTO” e em seguida 
“GERAR BOLETO”. O pagamento da taxa de R$130,00 (cento e trinta reais) deverá ocorrer por meio do boleto emitido 
no site, impreterivelmente, até 16 de julho de 2020. 
 
3.2 Não serão aceitas inscrições por e-mail, via postal, telefone ou por qualquer outro meio não especificado no item 
anterior. 
 
3.3 Ocandidatodeveráinformarnoatodainscrição, quais os anos do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) deseja 
que as notas sejam consideradas entre as edições de 2017, 2018 e 2019. O candidato que indicar ter prestado dois 
ou mais anos, terão as notas consideradas do ano que resultar no melhor desempenho. 
 
3.4 O candidato ou seu responsável legal assumem total responsabilidade pelasinformações prestadas no 
formulário de inscrição, arcando com as consequências de eventuais erros e/ou omissões nopreenchimento ou 
informações inverídicas. 
 
3.5 A consulta na base de dados do INEP – MEC é feita utilizando o número do CPF indicado pelo candidato no ato 
da inscrição, portanto, a VUNESP e a UNICERRADO não se responsabilizam por qualquer inconsistência, seja nos 
dados fornecidos pelo candidato, seja no banco de dados disponibilizados para consulta no INEP – MEC. 
 
3.6 A VUNESP e a UNICERRADOnãoseresponsabilizamporerro/inconsistêncianasinformaçõesprestadas pelo 
candidato no ato de inscrição que impossibilitem a busca de dados perante o INEP – MEC. 
 
3.7 A não integralização dos procedimentos de inscrição, que envolvem o preenchimento correto da ficha de 
inscrição, seu envio através da Internet, a impressão do boleto bancário e o seu pagamento até a data do vencimento, 
implicará no cancelamento da inscrição e a consequente eliminação do candidato do presente Processo Seletivo. 
 
4 -DA EFETIVAÇÃO DAS INSCRIÇÕES 
 
4.1 A efetivação das inscrições ocorre mediante a compensação bancária do boleto correspondente às mesmas.  
 
4.2 Os candidatos poderão obter a confirmação sobre a efetivação de suas inscrições no portal da Fundação Vunesp 
- www.vunesp.com.br, na área do candidato, depois de 2 dias úteis após o pagamento do boleto bancário. Caso 
constate algum problema deverá contatar o Disque Vunesp, em dias úteis, das 08 às18 horas, pelo telefone (11) 3874-
6300. 
 
4.3 Serão admitidos, para realização da prova, exclusivamente os candidatos com inscrições integralmente 
efetivadas. 
 
4.4 Não haverá remessa postal ou eletrônica de quaisquer documentos comprobatórios de efetivação de inscrições, 
sendo de integral responsabilidade dos candidatos a obtenção destas informações no Portal da Fundação Vunesp. 
 
5 - DA CLASSIFICAÇÃO 
 
5.1 O processo seletivo considerará o aproveitamento das notas do ENEM, desde que garantidos os critérios 
mínimos de desempenho estabelecidos nesteEdital. 

                                                           
1 Valor sujeito a reajuste pelo Índice de correção monetária do INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor), 
acumulado durante o período de 12 meses, aplicado sempre com base no índice/referência do mês de agosto do ano 
anterior ao início do primeiro semestre letivo. 



5.2 Serão consideradas as pontuações do ENEM do candidato nas áreas de conhecimentos: Ciências Humanas e suas 
Tecnologias, Ciências da Natureza e suas Tecnologias, Linguagens, Códigos e suas Tecnologias, Matemática e suas 
Tecnologias e Redação. A nota final será obtida pela média aritmética simples nas 5 (cinco) áreas de conhecimentos. 
Nota máxima: 1000. 
 
5.3 Para fins de aproveitamento dos resultados obtidos no ENEM serão aceitos exclusivamente candidato presentes 
às provas e que tenha obtido pontuação diferente de zero em qualquer uma das 5 (cinco) áreas de conhecimento, 
incluindo a redação. 
 
5.4 O candidato será classificado por ordem decrescente da nota final, para preenchimento das vagas. 
 
5.5 Em caso de empate serão adotados como critérios dedesempate: 

5.5.1maior pontuação naredação; 
5.5.2 maiorpontuaçãonaáreadeconhecimentodeciênciasdanaturezaesuastecnologias; 
5.5.3 maior pontuação na área de conhecimento de matemática e suastecnologias; 
5.5.4 maiorpontuaçãonaáreadeconhecimentodelinguagens,códigosesuastecnologias; 
5.5.5 persistindooempate,maior idade cronológica do candidato, considerados dia/mês/ano. 

 
6 - DA DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS 
 
6.1 Os resultados e a relação dos convocados para matrícula na primeira chamada para o ingresso no 2º semestre 
letivo do ano de 2020, serão divulgados a partir das 15h do dia 24de julhode 2020, no portal da Fundação 
Vunesp(www.vunesp.com.br) e no portal da UNICERRADO(http://www.unicerrado.edu.br).  
 
6.2 Não serão atendidos pedidos para envio de resultados do presente Processo Seletivopor meio eletrônico, 
telefone, via postal ou outros meios, mesmo que solicitados pelos próprios candidatos. 
 
7- DAS CONVOCAÇÕES PARA MATRÍCULAS E SUA REALIZAÇÃO 
 
7.1 Serão convocados para matrículas no 2º semestre letivo de 2020, em primeira chamada, os primeiros 
classificados até o limite de vagas oferecidas, em ordem decrescente do total de pontos obtidos nas provas, 
observados os critérios de pontuação estabelecidos nacláusula5 - DA CLASSIFICAÇÃO. 
 
7.2 As matrículas de primeira chamadapara o 2º semestre letivo de 2020ocorrerão nos dias27, 28 e 29 de julhode 
2020, das 8h às 20h, exclusivamente no Centro Universitário de Goiatuba - UNICERRADO, localizada na Rodovia GO 
320, km 01, setor Jardim Santa Paula, na cidade de Goiatuba/GO. 
 
7.3 No ato da matrícula, presencialmente, nas datas definidas de acordo com o edital, o candidato deverá, 
obrigatoriamente, apresentar 01 fotos 3x4 recentes e os originais e 01 (uma) cópia autenticada em cartório dos 
seguintes documentos: 

7.3.1 Carteira de Identidade - RG; 
7.3.2 Certificado de Reservista (se do sexo masculino e maior de 18 anos); 
7.3.3 Certidão de nascimento ou casamento; 
7.3.4 Cadastro de Pessoa Física - CPF; 
7.3.5 Título Eleitoral (se maior de 18 anos); 
7.3.6 Comprovante de quitação eleitoral; 
7.3.7 Comprovante de endereço; 
7.3.8 Diploma ou Certificado de conclusão do Ensino Médio ou equivalente; 
7.3.9 Histórico escolar do Ensino Médio; 
7.3.10 Declaração de AUTENTICIDADE do Diploma ou Certificado de Conclusão e do Histórico Escolar do Ensino 

Médio ou equivalente com firma reconhecida em cartório; 
7.3.11 Diploma de conclusão do Ensino Superior (somente para candidato Portador de Diploma de Ensino 

Superior). 
 
7.4 Somente será efetuada a matrícula do candidato que, efetivamente, comprovar ter concluído em data anterior a 
da matrícula, de conformidade com a Lei, o Ensino Médio. 
 
7.5 Somente será aceito o comprovante de escolaridade do Ensino Médio que seja expedido por escola reconhecida 
ou autorizada pelo Conselho Federal de Educação ou por Conselhos Estaduais de Educação, ou órgãos delegados por 
estes. 
 
7.6 Caso o responsável financeiro pelos encargos educacionais não seja o próprio candidato, no caso de candidato 
menor de idade, deverão ser apresentadas duas cópias autenticadas da Carteira de Identidade e do CPF deste 
responsável, que efetuará a assinatura do contrato de prestação de serviços educacionais. 



 
7.7 A apresentação da documentação completa, no prazo determinado, é condição indispensável para a efetivação 
da matrícula. A não apresentação da documentação completa no prazo e a consequente não efetivação da matrícula 
no prazo determinado implicarão na perda definitiva da vaga, sem direito a recurso. 
 
7.8 Havendo vagas remanescentes pelo não comparecimento dos candidatos classificados em primeira chamada ou 
pela não apresentação dos documentos requeridos no prazo determinado para as matrículas, serão convocados, em 
segunda chamada, candidatos remanescentes em lista de espera, observando-se, rigorosamente, a ordem de 
classificação de acordo com o total de pontos obtidos na prova, até o preenchimento das vagas disponíveis. 
 
7.9 O resultado das convocações para matrículas de segunda chamada será divulgado no portal da Fundação Vunesp 
(www.vunesp.com.br) e no portal da UNICERRADO(http://www.unicerrado.edu.br)ena sede doCentro Universitário 
de Goiatuba - UNICERRADO, localizada na Rodovia GO 320, km 01, setor Jardim Santa Paula, na cidade de 
Goiatuba/GO, a partir das 15hdo dia 31dejulho de 2020. 
 
7.10 As matrículas de segunda chamada ocorrerão no período de03, 04 e 05 de agosto de 2020, das 8has20h, 
exclusivamente na sede do Centro Universitário de Goiatuba - UNICERRADO, localizada na Rodovia GO 320, km 01, 
setor Jardim Santa Paula, na cidade de Goiatuba/GO. 
 
7.11 Ao processo de matrículas em segunda chamada aplica-se, integralmente, o disposto nos itens 7.3, 7.4,7.5, 7.6 e 
7.7 do presente edital. 
 
7.12Havendo vagas remanescentes pelo não comparecimento dos candidatos classificados em segunda chamada ou 
pela não apresentação dos documentos requeridos no prazo determinado para as matrículas, serão convocados, em 
terceira chamada, candidatos remanescentes em lista de espera, observando-se, rigorosamente, a ordem de 
classificação de acordo com o total de pontos obtidos na prova, até o preenchimento das vagas disponíveis. 
 
7.13 O resultado das convocações para matrículas de terceira chamada será divulgado no portal da Fundação Vunesp 
(www.vunesp.com.br) e no portal da UNICERRADO(http://www.unicerrado.edu.br)e na sede do Centro Universitário 
de Goiatuba - UNICERRADO, localizada na Rodovia GO 320, S/N - Jardim Santa Paula, na cidade de Goiatuba/GO, a 
partir das 15h do dia 07de agosto de 2020. 
 
7.14 As matrículas de terceira chamada ocorrerão no período de 10 e 11 de agostode 2020, das 8h as 20h, 
exclusivamente na sede do Centro Universitário de Goiatuba - UNICERRADO, localizada na Rodovia GO 320, km 01, 
setor Jardim Santa Paula, na cidade de Goiatuba/GO. 
 
7.15 Ao processo de matrículas em terceira chamadaaplicam-se, integralmente, o disposto nos itens 7.3, 7.4, 7.5, 7.6 
e 7.7 do presente edital. 
 
7.16 Se ainda houver vagas remanescentes pelo não comparecimento dos candidatos classificados em terceira 
chamada, os candidatos remanescentes em lista de espera serão convocados através de chamadas subsequentes, a 
partir do dia 12de agosto de 2020, conforme publicação divulgada no portal http://www.unicerrado.edu.br, 
observando-se, rigorosamente, a ordem de classificação de acordo com o total de pontos obtidos na prova, até o 
preenchimento das vagas disponíveis. 
 
7.17 O candidato matriculado pela UNICERRADO é responsável pela aquisição de todo material de uso individual 
requerido em atividades acadêmicas específicas. 
 
7.18 O UNICERRADOfica facultado o direito de ministrar aulas de preleção, aulas práticas, laboratórios e estágios dos 
cursos fora da sede de funcionamento do curso. 

 
8 – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
8.1 A inscrição no presente Processo Seletivo implica no conhecimento e na aceitação irrestritos, pelos candidatos, 
das normas e exigências do processo, descritas no presente edital, sem direito a compensações na ocorrência de 
anulação ou cancelamento de inscrições, eliminação do Processo Seletivo, não convocação para matrícula por 
esgotamento das vagas regulamentadas ou inobservância dos ditames e prazos fixados. 
 
8.2 A FundaçãoVunesp e o Centro Universitário de Goiatuba – UNICERRADOdivulgarão, sempre que necessários 
avisos oficiais e normas complementares através de seus Portais. 
 
8.3 Toda a documentação referente aoProcesso Seletivopermanecerá arquivada pela Fundação Vunesp pelo prazo 
de um ano a partir da data da publicação dos resultados, sendo posteriormente inutilizados. 
 



8.4 Caso seja comprovado, em qualquer época, o uso de documentos falsos, a prestação de informações falsas ou o 
emprego de meios ilícitosdurante a realização das provas do Enem por aluno matriculado no Curso de Medicina, 
aprovado no Processo Seletivo de que trata o presente edital, o mesmo terá sua matrícula cancelada. 
 
8.5 São consideradas oficiais apenas as comunicações (normas, resultados, chamadas para matrícula ou 
reclassificação) divulgadas pela Fundação Vunesp e pelo Centro Universitário de Goiatuba - UNICERRADO, em seus 
portais institucionais.  A divulgação na imprensa falada e escrita será considerada meio auxiliar para divulgar 
informações aos candidatos. 
 
8.6 Incorporar-se-ão a este Edital, para todos os efeitos, quaisquer aditamentos que vierem a serem publicados pela 
Fundação Vunesp e/ou peloCentro Universitário de Goiatuba - UNICERRADO. 
 
8.7A Fundação Vunesp e Centro Universitário de Goiatuba – UNICERRADOpoderão divulgar instruções 
complementares para a realização do presente Processo Seletivo e para o processo de matrículas. 
 
8.8 Os casos omissos e as situações não previstas serão resolvidos pelo Departamento de Vestibulares da Fundação 
Vunesp e pela Comissão de Vestibular do Centro Universitário de Goiatuba - UNICERRADO. 
 
8.9 Fica eleito o foro da comarca deGoiatuba/GO, com exclusão e renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado 
que seja, para dirimir questões oriundas do presente Processo Seletivo. 
 

Goiatuba-GO, 15 dejulho de 2020. 
 

 
Prof. Me. Gilmar Vieira de Rezende 

Reitor da UniCerrado 


