CENTRO UNIVERSITÁRIO DE MARINGÁ - UNICESUMAR
Aditivo I - Edital nº 18/2019, de 27 de março de 2019
NORMAS PARA PREENCHIMENTO DE VAGAS REMANESCENTES DO CURSO DE MEDICINA, POR
PROCESSO SELETIVO DE CANDIDATOS DE TRANSFERÊNCIA EXTERNA E/OU PORTADORES DE DIPLOMA
DE CURSO SUPERIOR NA ÁREA DA SAÚDE.
PERÍODO DE INSCRIÇÃO
A Reitoria do Centro Universitário de Maringá – UNICESUMAR, no uso de suas atribuições, torna público o presente
aditivo ao Edital n° 18/2019 - contendo a prorrogação do período de inscrição do Processo Seletivo Discente para
Transferência Externa, de estudante regularmente matriculado em curso de graduação em Medicina, e/ou portador
de diploma de curso superior na área da saúde (autorizado ou reconhecido - de Instituição de Educação Superior
credenciada pelo órgão competente do Sistema de Ensino ao qual se vincula), visando ao preenchimento de vagas
no Curso de Graduação em Medicina oferecido pela Unicesumar para o segundo semestre do ano letivo de 2019.
CAPÍTULO I – DO PERÍODO DE INSCRIÇÃO
ARTIGO 1º - Fica prorrogado o período de inscrição do processo seletivo até dia 12 de junho de 2019.
§ 1º A inscrição será efetivada mediante o completo preenchimento da ficha e pagamento da respectiva taxa.
§ 2º Até a data limite de 12/06/2019, o candidato deverá encaminhar, ao e-mail multiatendimento@unicesumar.edu.br
(em formato digital), o histórico escolar de graduação, de acordo com a série da inscrição requerida. No e-mail deve
conter: nome completo, CPF, número de inscrição e série requerida; a fim de serem utilizados nos casos previstos no
item III do Artigo 6º, do Edital nº 18/2019, de 27 de março de 2019. Não serão aceitos documentos encaminhados
após o prazo.
ARTIGO 2° – Ratificam-se todas as demais disposições do Edital nº 18/2019, de 27 de março de 2019.
Maringá, 29 de maio de 2019.
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