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1ª RETIFICAÇÃO DO EDITAL N° 01/2021 – VESTIBULAR FAMEMA 2022 

O Prof. Dr. Valdeir Fagundes de Queiroz, Diretor Geral da Faculdade de Medicina de Marília – 
FAMEMA, Autarquia Estadual de regime especial, no uso de suas atribuições legais, torna pública a 
seguinte retificação do Edital supracitado, cujas alterações estão a seguir elencadas:  

1. No item 3, subitem 3.2.4, ONDE SE LÊ: 

3.2.4 O candidato poderá acompanhar a sua autodeclaração no site 
conhecimento.fgv.br/concursos/vestibularfamema22, na “Área do Candidato”, no espelho do 
formulário de inscrição. Somente será permitida alteração na autodeclaração no período de 
11 de outubro a 05 de novembro de 2021, exclusivamente na área do candidato, no 
formulário “alteração de inscrição”.  

LEIA-SE:  

3.2.4 O candidato poderá acompanhar a sua autodeclaração no site 
conhecimento.fgv.br/concursos/vestibularfamema22, na “Área do Candidato”, no espelho do 
formulário de inscrição. Somente será permitida alteração na autodeclaração no período de 
11 de outubro a 09 de novembro de 2021, exclusivamente na área do candidato, no 
formulário “alteração de inscrição”. 

2. No item 4, subitems 4.2 e 4.3, ONDE SE LÊ:  

4.2.a) Acessar o endereço eletrônico a partir das 16h do dia 11 de outubro de 2021 até às 16h 
do dia 05 de novembro de 2021 (horário de Brasília/DF);  

4.2e) requerimento de inscrição será cancelado caso o pagamento da taxa de inscrição 
(boleto) não seja efetuado até às 16h do dia 08 de novembro de 2021, primeiro dia útil 
subsequente ao último dia do período destinado ao recebimento de inscrições via Internet;  

4.2.f) Após as 16h do dia 05 de novembro de 2021, não será mais possível acessar o formulário 
de requerimento de inscrição.  

4.3 Todos os candidatos inscritos no período entre 16h do dia 11 de outubro de 2021 e 16h 
do dia 05 de novembro de 2021 poderão reimprimir, caso necessário, o boleto bancário, no 
máximo até às 16h do dia 08 de novembro de 2021, primeiro dia útil posterior ao 
encerramento das inscrições, quando esse recurso será retirado do site da FGV.  

LEIA-SE: 

4.2.a) Acessar o endereço eletrônico a partir das 16h do dia 11 de outubro de 2021 até às 16h 
do dia 09 de novembro de 2021 (horário de Brasília/DF);  

4.2e) requerimento de inscrição será cancelado caso o pagamento da taxa de inscrição 
(boleto) não seja efetuado até às 16h do dia 10 de novembro de 2021, primeiro dia útil 
subsequente ao último dia do período destinado ao recebimento de inscrições via Internet;  
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4.2.f) Após as 16h do dia 09 de novembro de 2021, não será mais possível acessar o formulário 
de requerimento de inscrição.  

4.3 Todos os candidatos inscritos no período entre 16h do dia 11 de outubro de 2021 e 16h 
do dia 09 de novembro de 2021 poderão reimprimir, caso necessário, o boleto bancário, no 
máximo até às 16h do dia 10 de novembro de 2021, primeiro dia útil posterior ao 
encerramento das inscrições, quando esse recurso será retirado do site da FGV.  

 

3. No item 5, subitems 5.6 e 5.7, ONDE SE LÊ: 

5.6 O candidato beneficiado com a redução da taxa deverá acessar novamente até às 
23h59min de 05 de novembro de 2021 (horário de Brasília) o endereço eletrônico 
conhecimento.fgv.br/concursos/vestibularfamema22, na Área do Candidato, acessar o seu 
perfil e imprimir e pagar o boleto bancário, com valor da taxa de inscrição reduzida, até a data 
limite para pagamento do boleto bancário que expira em 08 de novembro de 2021.  

5.7 O candidato que tiver a solicitação indeferida poderá inscrever-se normalmente, até às 
16h de 05 de novembro de 2021 (horário de Brasília), devendo atentar-se ao item 4 e seus 
subitens, não podendo alegar desconhecimento.  

LEIA-SE: 

5.6 O candidato beneficiado com a redução da taxa deverá acessar novamente até às 16h de 
09 de novembro de 2021 (horário de Brasília) o endereço eletrônico 
conhecimento.fgv.br/concursos/vestibularfamema22, na Área do Candidato, acessar o seu 
perfil e imprimir e pagar o boleto bancário, com valor da taxa de inscrição reduzida, até a data 
limite para pagamento do boleto bancário que expira em 10 de novembro de 2021.  

5.7 O candidato que tiver a solicitação indeferida poderá inscrever-se normalmente, até às 
16h de 09 de novembro de 2021 (horário de Brasília), devendo atentar-se ao item 4 e seus 
subitens, não podendo alegar desconhecimento.  

 

4. No item 7, subitem 7.6.5, ONDE SE LÊ:  

7.6.5 A data limite para a postagem de remessa dos laudos é 05 de novembro de 2021.  

LEIA-SE:  

7.6.5 A data limite para a postagem de remessa dos laudos é 09 de novembro de 2021.  

Os demais itens e subitens do citado Edital permanecem inalterados. 
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Marília, 05 de novembro de 2021. 

 
 

PROF. DR. VALDEIR FAGUNDES DE QUEIROZ  
Diretor Geral 

 


