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RE-RATIFICAÇÃO DO EDITAL DE ABERTURA DE INSCRIÇÕES DO PROCESSO SELETIVO PARA O CURSO DE 

MEDICINA DA FACULDADE DE CIÊNCIAS MÉDICAS DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - HUMANITAS 

 

O Diretor da Faculdade de Ciências Médicas de São José dos Campos - Humanitas, no uso de suas 

atribuições regimentais e da legislação vigente, torna público aos interessados as alterações a seguir 

discriminadas, do Edital de Abertura de Inscrições para o Processo Seletivo para o Curso de Medicina. 

 

3 - DAS INSCRIÇÕES 

3.1 - As inscrições para o Processo Seletivo do curso de Medicina da Faculdade de Ciências Médicas de São 

José dos Campos - Humanitas, serão efetuadas exclusivamente pela Internet, no site da Fundação Vunesp - 

www.vunesp.com.br, das 10 horas de 23 de março até às 23h59 de 13 de julho de 2020, mediante o 

preenchimento da ficha de inscrição. 

(...) 

3.3 - O pagamento da taxa de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) deverá ocorrer por meio do boleto 

bancário impresso no respectivo período indicado a seguir: 

3.3.1 de 23/03 a 10/04/2020, vencimento do boleto 14/04/2020; 

3.3.2 de 11/04 a 30/04/2020, vencimento do boleto 07/05/2020; 

3.3.3 de 01/05 a 14/05/2020, vencimento do boleto 15/05/2020; 

3.3.4 de 15/05 a 04/06/2020, vencimento do boleto 05/06/2020; 

3.3.5 de 05/06 a 24/06/2020, vencimento do boleto 25/06/2020; 

3.3.6 de 25/06 a 13/07/2020, vencimento do boleto 14/07/2020; 

(...) 

3.9 - Candidatos com deficiência ou com mobilidade reduzida, que necessitarem de atendimento específico 

deverão, além de se inscrever pela internet e declarar a sua necessidade na ficha de inscrição, disponibilizar 

à Fundação VUNESP, conforme previsto no item 3.9.4, até 14 de julho de 2020, laudo emitido por 

especialista, devidamente preenchido, assinado e carimbado pelo médico, que descreva com precisão, a 

espécie e o grau ou nível de deficiência, com expressa referência ao código correspondente da Classificação 

Internacional de Doenças – CID, bem como as condições necessárias para a realização das provas. 

 

5 - DAS PROVAS E DE SUA APLICAÇÃO 

5.1 - As provas de que tratam o presente edital serão aplicadas no dia 02 de agosto de 2020, no horário das 

14 às 19 horas (horário de Brasília), nas cidades de São Paulo e São José dos Campos, em locais a serem 

definidos. 

http://www.vunesp.com.br/
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5.1.1 - Os candidatos deverão consultar o local e a sala de realização das provas, no portal da 

Fundação Vunesp - www.vunesp.com.br - na área do candidato, no link “LOCAIS DE PROVA”, a partir 

de 24.07.2020. 

 

7 - DA DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS 

7.1 - Os resultados e a classificação dos candidatos ao Processo Seletivo da Faculdade de Ciências Médicas 

de São José dos Campos - Humanitas, para o curso de Medicina, serão divulgados a partir das 15h do dia     

21 de agosto de 2020, nos portais da Fundação Vunesp - www.vunesp.com.br e da Faculdade de Ciências 

Médicas de São José dos Campos - Humanitas - www.humanitas.edu.br. 

 

8 - DAS CONVOCAÇÕES PARA MATRÍCULAS E SUA REALIZAÇÃO 

(...) 

8.2 - As matrículas de primeira chamada ocorrerão nos dias 24 e 25 de agosto de 2020, das 08 ás 15 horas, 

exclusivamente na Secretaria Acadêmica da Faculdade de Ciências Médicas de São José dos Campos - 

Humanitas, localizada na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 811, com entrada pela Estrada Municipal 

Glaudistom Pereira de Oliveira, 101, no Bairro do Putim, na Cidade de São José dos Campos, no Estado de 

São Paulo, devendo ser realizadas pessoalmente, ou por intermédio de procuração pública lavrada em 

cartório, com poderes específicos para realização do contrato de matrícula. 

(...) 

8.7 - A convocação para matrículas de segunda chamada será divulgada no portal da Fundação Vunesp - 

www.vunesp.com.br e da Faculdade de Ciências Médicas de São José dos Campos - Humanitas - 

www.humanitas.edu.br, a partir do dia 26 de agosto de 2020. 

8.8 - As matrículas de segunda chamada ocorrerão nos dias 27 e 28 de agosto de 2020, das 08 às 15 horas, 

exclusivamente na Secretaria Acadêmica da Faculdade de Ciências Médicas de São José dos Campos - 

Humanitas, localizada na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 811, com entrada pela Estrada Municipal 

Glaudistom Pereira de Oliveira, 101, no Bairro do Putim, na Cidade de São José dos Campos, no Estado de 

São Paulo. 

(...) 

8.12 - As aulas do curso de Medicina tem previsão de início no dia 31 de agosto de 2020. 

 

Ficam ratificadas as demais disposições do Edital de Abertura de Inscrições, de 11 de março de 2020. 

 

E, para que chegue ao conhecimento de todos, é expedido o presente Edital. 

 

São José dos Campos, 14 de maio de 2020. 
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