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EDITAL N. 008/2020 
PROCESSO SELETIVO – 2º semestre de 2020 

CURSO DE MEDICINA 
 

RE-RATIFICAÇÃO DO EDITAL DE PROCESSO SELETIVO 2º SEMESTRE DE 2020 – CURSO DE MEDICINA DO CENTRO 
UNVERSITARIO DE  

 
 

 
Prof. Me. João Batista Gomes de Lima, Magnífico Reitor do Centro Universitário São Camilo, no uso de suas 

atribuições, torna público aos interessados as alterações a seguir discriminadas, do Edital para o Processo Seletivo – 

2º semestre de 2020 – Curso de Medicina. 

 

IV - DAS INSCRIÇÕES 

4.1 As inscrições estarão abertas entre os dias 11 de março, a partir das 10h, e 23 de junho de 2020, até as 

23h59min, disponíveis exclusivamente pela internet, no site www.vunesp.com.br, mediante o preenchimento da 

ficha de inscrição e o pagamento do valor correspondente à taxa de inscrição de R$ 300,00, exclusivamente por 

meio de boleto bancário, em qualquer agência bancária. A efetivação da inscrição dar-se-á somente com o 

pagamento do boleto bancário. Não serão concedidas isenções de taxa de inscrição e/ou dilações de prazo de 

vencimento. 

4.1.1 No dia 23 de junho de 2020, as inscrições encerram-se às 23h59min e o prazo para o pagamento do boleto 

bancário expira no dia 24 de junho de 2020. 

 

V – DAS PROVAS 

5.1 O Processo Seletivo - 2º Semestre de 2020 será realizado em uma única fase, com data prevista para realização 

em 15 de julho de 2020, no horário das 14h às 19h. 

5.2.1 Os candidatos deverão confirmar 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 08 de julho de 2020. 

6.4.1 Caso o MEC/INEP não disponibilize o número de acertos das Provas Objetivas do ENEM 2019 até 16 de julho de 

2020, será considerada apenas a nota obtida pelo candidato na Prova Objetiva do Centro Universitário São 

Camilo, não havendo a possibilidade de aproveitamento da nota do ENEM. 
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VII - DA CLASSIFICAÇÃO E DOS RESULTADOS 

7.5 Os resultados serão divulgados nos sites da Vunesp (www.vunesp.com.br) e do Centro Universitário São Camilo 

(www.saocamilo-sp.br), conforme segue: 

a) 1ª chamada: 06 de agosto de 2020. 

b) 2ª chamada: 11 de agosto de 2020. 

7.1 Para matrícula em segunda chamada, os candidatos deverão confirmar seu interesse em eventual vaga 

remanescente, exclusivamente, no site da Vunesp (www.vunesp.com.br), impreterivelmente, das 10 horas de 

07 de agosto de 2020 até as 18 horas de 08 de agosto de 2020. 

7.3 A nova lista de espera, composta pelos candidatos que confirmaram interesse por vaga, será divulgada a partir de 

11 de agosto de 2020 nos sites da Vunesp (www.vunesp.com.br) e do Centro Universitário São Camilo 

(www.saocamilo-sp.br). 

 

VIII - DOS RECURSOS 

8.1 O prazo para a interposição de recursos contra o gabarito da prova objetiva será de dois dias úteis, a contar da 

data de divulgação do gabarito, previsto para 16 de julho de 2020. 

IX – DA MATRÍCULA E ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO 

9.1 Matrícula 

9.1.1 O candidato aprovado e classificado deverá realizar a matrícula   online   por   meio   do   link https://saocamilo-

sp.br/medicina/area-candidato.php preencher a ficha de cadastro, aceitar as condições no Contrato de 

Prestação de Serviços Educacionais e efetuar o pagamento do boleto bancário referente a primeira parcela da 

semestralidade do curso. 

9.1.2 Período (1ª chamada): 06 a 09 de agosto de 2020. 

9.1.3 Período (2ª chamada): 11 e 12 de agosto de 2020. 

 

9.2 Entrega da Documentação 

9.2.1 Período (1ª chamada): 10 e 11 de agosto de 2020. 

    (2ª chamada): 13 e 14 de agosto de 2020. 

                 Horários: das 9h às 20h. 

http://www.saocamilo-sp.br/
http://www.vunesp.com.br/
http://www.saocamilo-sp.br/
https://saocamilo-sp.br/medicina/area-candidato
https://saocamilo-sp.br/medicina/area-candidato
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Prof. Me. João Batista Gomes de Lima 

Magnífico Reitor 

 


