
ADITIVO  02 

 

Aditivo ao Edital do Processo de Transferência para o curso de Medicina da  

Faculdade da Saúde e Ecologia Humana 

 

A reitoria da Faculdade da Saúde e Ecologia Humana - FASEH Medicina torna público o 
Aditivo ao Edital MED_COI_004/2022_FASEH, publicado no site da instituição no dia 29 de julho 
de 2022, nos seguintes termos: 

 

Art. 1º.: Altera-se a redação do item 3.1, para aumento do número de vagas: 

3.1 Para o curso de Medicina da FASEH, na modalidade Bacharelado, autorização 
Portaria MEC nº 2.292 de 26/08/2003 – DOU 28/08/2002, Renovação de 
Reconhecimento Portaria MEC nº 821 de 26/11/2018 – DOU 26/11/2018, com 
funcionamento na Rua São Paulo, 958, Jardim Alterosa, Vespasiano/MG, turno 
integral, serão oferecidas, no 2º semestre de 2022, 24 (vinte e quatro) vagas, no 2º, 
4º, 5º e 6º período. 

 

Art. 2º.: Os demais itens do edital permanecem inalterados.  

 

 

 

Vespasiano, 23 de agosto de 2022. 

Profª Rita de Cássia Guedes 
Faculdade da Saúde e Ecologia Humana - FASEH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ADITIVO  01 

 

Aditivo ao Edital do Processo de Transferência para o curso de Medicina da  

Faculdade da Saúde e Ecologia Humana 

 

A reitoria da Faculdade da Saúde e Ecologia Humana - FASEH Medicina torna público o 
Aditivo ao Edital MED_COI_004/2022_FASEH, publicado no site da instituição no dia 29 de julho 
de 2022, nos seguintes termos: 

 

Art. 1º.: Altera-se a redação do item 6, para alteração dos itens 6.18 e 6.22: 

6.18 Será automaticamente eliminado o candidato que:  

 Estiver com cabelo solto e/ou tampando as orelhas. 

 

6.22 Candidatos deverão manter os cabelos presos durante toda a duração da prova, 
deixando as orelhas à mostra, de forma a possibilitar aos fiscais de prova a 
verificação da não utilização de aparelhos eletrônicos ou de escuta. Cabelos soltos 
e/ou tampando as orelhas, serão motivo de reprovação.  

 

Art. 2º.: Altera-se a redação do item 7, para inclusão dos itens 7.2.2 e 7.2.3: 

7.2.2 Não serão aceitos documentos printados ou retirados do site da instituição de 
origem, sem validação de assinatura. Os documentos devem ser emitidos pela 
instituição de origem e conter carimbo, data e assinatura.  Em caso de documentos 
assinados de forma eletrônica, deverá conter link para validação.  
 

7.2.3 Documentos que estejam ilegíveis integral ou parcialmente, não serão considerados 
na etapa de análise.  

 

Art. 3º.: Altera-se a redação do item 9, para inclusão do item 9.3.1: 

9.3.1 Não serão aceitos documentos em etapa de recurso. As análises curriculares são 
realizadas de acordo com documentação entregue dentro do prazo, conforme item 
7.1. 

 

Art 4º.: Os demais itens do edital permanecem inalterados.  

 

Vespasiano, 11 de agosto de 2022. 

Profª Rita de Cássia Guedes 
Faculdade da Saúde e Ecologia Humana - FASEH 

 

 


