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VESTIBULAR CURSO DE BACHARELADO
MEDICINA - 2º SEMESTRE DE 2020

–
EM

EDITAL Nº 01/2020

ERRATA 01/2020
O Diretor da Faculdade de Medicina de Barbacena-FAME/FUNJOBE, no uso de suas atribuições,
torna pública a retificação do Edital de abertura do Vestibular Curso de Bacharelado em Medicina - 2º
Semestre de 2020, nos termos a seguir:
1.

No item 3. MATRÍCULA, o item 3.1.1.1 passa a viger com a seguinte redação:

3.1.1.1. A Primeira Etapa será realizada impreterivelmente nos dias 23 e 24 de julho de 2020
através do endereço eletrônico matricula.funjob.com.br ou presencialmente, no endereço e
horários indicados no quadro a seguir:

DATA: 23 e 24 de julho de 2020
HORÁRIO: das 08h às 12h e das 14h às 17h
LOCAL: Faculdade de Medicina de Barbacena - FAME/FUNJOBE
Praça Presidente Antônio Carlos, n° 08 - São Sebastião - Barbacena-MG
TELEFONES/CONTATO: (32) 3339-2950 ou 3339-2958
2.

No item 4. INSCRIÇÕES, os itens 4.1, 4.2.1. 4.2.2, 4.4 e 4.6 passam a viger com as seguintes
redações:

4.1. As inscrições para o Vestibular poderão ser realizadas no período entre as 16h00min do dia 16
de março de 2020 até às 16h00min do dia 03 de julho de 2020, exclusivamente através dos sítios:
www.funjob.edu.br e www.institutoconsulplan.org.br.
4.2.1 O boleto bancário poderá ser reimpresso até a data do término das inscrições (03 de julho de
2020), sendo que a cada reimpressão do boleto constará uma nova data de vencimento, podendo sua
quitação ser realizada por meio de qualquer agência bancária e seus correspondentes.
4.2.2 Todos os candidatos inscritos no período entre as 16h00min do dia 16 de março de 2020 até
às 16h00min do dia 03 de julho de 2020 que não efetivarem o pagamento do boleto neste período
poderão reimprimir seu boleto, no máximo, até às 23h59min do dia 03 de julho de 2020, quando este
recurso será retirado dos endereços eletrônicos www.funjob.edu.br e www.institutoconsulplan.org.br. O
pagamento do boleto bancário, neste mesmo dia, poderá ser efetivado em qualquer agência bancária
e seus correspondentes ou através de pagamento on-line.
4.4 Deferido o pagamento da inscrição, será disponibilizado no site, até o dia 09 de julho de 2020, o
“Cartão de Confirmação de Inscrição – CCI”, contendo local de prova (nome do estabelecimento,
endereço e sala), o qual deverá ser apresentado para acesso ao local das provas.
4.6 O candidato descrito no item 4.5 deverá indicar as adequações das quais necessita no ato de
solicitação de sua inscrição, detalhadamente, com as informações dos meios e recursos de que
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precisará para a realização do certame, adaptado à sua deficiência, enviando, ainda, até o dia 03 de
julho de 2020, laudo e/ou atestado médico (original ou cópia autenticada em cartório) que justifique o
atendimento diferenciado requerido, via SEDEX ou carta registrada com Aviso de Recebimento
(AR), para o Instituto Consulplan, com a menção “ Vestibular Faculdade de Medicina de Barbacena –
FAME/FUNJOBE – 1/2020”, na Rua José Augusto de Abreu, nº 1.000, sala A, Bairro Safira, CEP:
36.883-031,
Muriaé/MG
e
ainda,
cópia
digitalizada
pelo
e-mail:
atendimento@institutoconsulplan.org.br. Após esse período, a solicitação será indeferida, salvo
nos casos de força maior.
3. No item 6. DATAS, HORÁRIOS E DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA A REALIZAÇÃO DAS
PROVAS, o item 6.1 passa a viger com a seguinte redação:
6.1 As provas serão realizadas no dia 12 de julho de 2020, domingo, no horário entre 13h00min às
18h00min, horário oficial de Brasília/DF, simultaneamente, nas cidades de Barbacena/MG, Belo
Horizonte/MG e Teófilo Otoni/MG.
4. No item 7. DA REALIZAÇÃO DAS PROVAS, o item 7.1 passa a viger com a seguinte redação:
7.1 As Provas Objetivas de múltipla escolha e a Redação, serão realizadas no dia 12 de julho de
2020, domingo, no horário entre as 13h00min e 18h00min (horário oficial de Brasília/DF),
simultaneamente nas cidades de Barbacena/MG, Belo Horizonte/MG e Teófilo Otoni/MG.
5. No item 8. DA CORREÇÃO, DO RECURSO E DA ELIMINAÇÃO, o item 8.2 passa a viger com a
seguinte redação:
8.2 Os recursos contra os gabaritos preliminares poderão ser interpostos impreterivelmente no dia 13
de julho de 2020 no período de 00h00min até 23h59min, por meio de requerimento eletrônico
disponível no site www.institutoconsulplan.org.br, notadamente através do Sistema Eletrônico de
Interposição de Recursos, com acesso pelo candidato com o fornecimento de dados referentes à
inscrição do mesmo, apenas no prazo recursal, endereçado à Banca Examinadora do Vestibular de
Medicina.
6. No item 10. RESULTADO, o item 10.1 passa a viger com a seguinte redação:
10.1 A relação em ordem alfabética dos 60 (sessenta) candidatos aprovados, bem como dos
candidatos classificados será divulgada nos sítios eletrônicos: www.funjob.edu.br e
www.institutoconsulplan.org.br, na data do dia 22 de julho de 2020, a partir das 16h00min.
7. Os demais itens do edital permanecem inalterados.

Barbacena, 08 de maio de 2020.

Professor Marco Aurélio Bernardes de Carvalho
DIRETOR DA FACULDADE DE MEDICINA DE BARBACENA
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