
 

 

 

 

PROCESSO SELETIVO VESTIBULAR PARA ACESSO AO CURSO DE GRADUAÇÃO 

EM MEDICINA 2022.1 

 

 ADITIVO AO EDITAL 

  

A Professora Loianne Cristiny Morais de Magalhães Ferreira, Diretora da Faculdade de 

Ciências da Saúde Pitágoras de Codó, no uso de suas atribuições e demais disposições legais, 

aprova e torna público o presente 1º Aditivo ao Edital publicado em 17/01/2022, referente 

processo seletivo vestibular tradicional individualizado ao curso superior de graduação de 

Medicina 2022.1 edital 03/2022.1. Torna Públicas as alterações a seguir:  

 

Artigo 1º - Alterar o prazo para inscrição no processo seletivo vestibular tradicional 

individualizado ao curso superior de graduação de Medicina 2022.1, edital 03/2022.1, para dia 

08/03/2022. 

Artigo 2º - Altera o Art. 8º, do Capítulo II e seu ANEXO I – que estabelece o cronograma do 

evento do PSM: 

Cronograma do Vestibular 

 

Atividade Data 

Inscrições 17/01/2022 a 08/03/2022 

Último dia de Pagamento da taxa de 
inscrição 

08/03/2022 

Cartão de Convocação 09/03/2022, à partir das 20h 

Testes de plataforma 10 e 11/03/2022 (em formatos e 
horários a serem comunicados 
no cartão de convocação) 

Prova 12/03/2022 

Resultado 16/03/2022 

Matrículas – primeira chamada 16 a 19/03/2022 

Matrículas – demais chamadas A partir de 20/03/2022 

 

Artigo 3 – Ficam mantidas todas as demais disposições constantes no Edital publicado em 

17/01/2022.  



 

 

 

 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

Artigo 4 - Os itens deste 1º Aditivo poderão sofrer eventuais modificações, atualizações ou 

acréscimos enquanto não consumada a providência ou evento que lhes disser respeito ou até a data 

da convocação dos interessados para a prova correspondente, circunstância que será mencionada 

em novo Aditivo ou aviso a ser divulgado nos endereços eletrônicos e sempre que se fizer 

necessário, serão divulgadas normas complementares ao presente Edital. 

Artigo 5- Este 1º ADITIVO de Edital entra em vigor na data de sua publicação, no site 

fpcmedicina@consultec.com.br, mantendo-se os demais itens do Edital publicado em 17 de janeiro 

de 2022, permanecendo válido e inalterado. 

 

 

Codó, 04 de março de 2022. 

 

Loianne Cristiny Morais de Magalhães Ferreira 

Diretora Geral 

 

 

 

 


