
ADITIVO 04 

 

Aditivo ao Edital do Vestibular 2022/1 para o curso de Medicina da Universidade Anhembi 

Morumbi 

A reitoria Universidade Anhembi Morumbi torna pública o Aditivo ao EDITAL Nº 

003_MED/2022_UAM, publicado no site da instituição no dia 14 de março de 2022, nos seguintes 

termos: 

 

Art. 1º - Os endereços eletrônicos da UAM constantes neste edital passam a ser: 

https://portal.anhembi.br/vestibular-medicina/. 

 

Art. 2º - Todos os demais itens do edital permanecem inalterados. 

 
 

São Paulo, 04 de maio de 2022. 

 

Profa. Mônica Dominicis Orcioli 
Universidade Anhembi Morumbi 

  



ADITIVO 03 

 

Aditivo ao Edital do Vestibular 2022/1 para o curso de Medicina da Universidade Anhembi 

Morumbi 

A reitoria Universidade Anhembi Morumbi torna pública o Aditivo ao EDITAL Nº 

003_MED/2022_UAM, publicado no site da instituição no dia 14 de março de 2022, nos seguintes 

termos: 

 

Art. 1º - Altera-se a redação do item 11 para alteração do seguinte item: 

11.8 A decisão relativa ao deferimento ou indeferimento dos recursos será divulgada no site 

www.gestaodeconcursos.com.br. 

 

Art. 2º - Todos os demais itens do edital permanecem inalterados. 

 
 

São Paulo, 14 de abril de 2022. 

 

Profa. Mônica Dominicis Orcioli 
Universidade Anhembi Morumbi 

 

  

https://www.gestaodeconcursos.com.br/


ADITIVO 02 

 

Aditivo ao Edital do Vestibular 2022/1 para o curso de Medicina da Universidade Anhembi 

Morumbi 

A reitoria Universidade Anhembi Morumbi torna pública o Aditivo ao EDITAL Nº 

003_MED/2022_UAM, publicado no site da instituição no dia 14 de março de 2022, nos seguintes 

termos: 

 

Art. 1º - Altera-se a redação do item 11 para alteração do seguinte item: 

11.1 Caberá interposição de recurso fundamentado à Fundação de Desenvolvimento da Pesquisa 

- FUNDEP, no prazo estipulado no item 11.2 (00h as 17h), em todas as decisões proferidas 

e que tenham repercussão na esfera de direitos dos candidatos, tais como contra o resultado 

preliminar da Prova de Redação: Processo Seletivo ON-LINE e Classificação preliminar do 

Processo Seletivo on-line. 

 

Art. 2º - Altera-se a redação do item 12 para alteração das datas de matrículas, que passam 

a ser as seguintes: 

12.1 A matrícula dos candidatos classificados no limite das vagas será feita nos dias 22, 25 
e 26 de abril de 2022, das 9h às 18h, nas seguintes unidades: 

Campus São José dos Campos 
Av. Deputado Benedito Matarazzo, 4.050, Jd. Aquários, São José dos Campos, SP.  

Campus Piracicaba 
Avenida Rio das Pedras, 1601 - Piracicamirim, Piracicaba, SP 

 

12.2 A convocação dos candidatos excedentes será feita por telefone e/ou telegrama. O 
candidato convocado deverá realizar matrícula em locais a ser divulgados no site 
conforme calendário de chamadas indicado abaixo. 

a) 1ª chamada: Matrícula dia 28 e 29 de abril de 2022 

b) 2ª chamada: Matrícula dia 03 e 04 de maio de 2022 

c) Demais chamadas: a partir do dia 06 de maio de 2022 

 

Art. 3º - Todos os demais itens do edital permanecem inalterados. 

 
 

São Paulo, 11 de abril de 2022. 

 

Profa. Mônica Dominicis Orcioli 
Universidade Anhembi Morumbi 

 

  



ADITIVO 01 

 

Aditivo ao Edital do Vestibular 2022/1 para o curso de Medicina da Universidade Anhembi 

Morumbi 

A reitoria Universidade Anhembi Morumbi torna pública o Aditivo ao EDITAL Nº 

003_MED/2022_UAM, publicado no site da instituição no dia 14 de março de 2022, nos seguintes 

termos: 

 

Art. 1º - Altera-se a redação do item 6 para alteração da data final do pré-teste, que passa 

a ser o seguinte: 

6.3.1 Os candidatos que não receberem o e-mail com o Manual do Candidato até às 12 horas do 

dia 07 de abril de 2022 deverão entrar em contato com a Fundep, imediatamente, até às 17 

horas do mesmo dia, pelo endereço eletrônico concurso@fundep.com.br a fim de confirmar 

sua situação e se for o caso realizar o pré-teste até o dia 09 de abril de 2022. 

 

6.5.2 Os pré-testes serão realizados no período de 04 a 09 de abril de 2022, devendo o candidato 

se inscrever pelo link https://agendamento.educat.net.br/, além da divulgação pelo site da 

AGES.  

 

Art. 2º - Todos os demais itens do edital permanecem inalterados. 

 
 

São Paulo, 08 de abril de 2022. 

 

Profa. Mônica Dominicis Orcioli 
Universidade Anhembi Morumbi 

 

 


