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Edital nº 02/2023-CTS (Complementar) 

 
 

O Reitor da Universidade Evangélica de Goiás – UniEVANGÉLICA, no uso de suas atribuições regimentais, por meio da 

Comissão Técnica de Seleção – CTS, conforme disposto nos subitens 7.2  e  13.10 do Edital nº 55/2022- CTS do Processo Seletivo 

2023.1 de Transferência para o Curso de Medicina, 

 

 RESOLVE: 

 

1. prorrogar para até dia 11 de janeiro de 2023 o período de inscrição deste Processo Seletivo;  

2. alterar a data da Etapa 1, avaliação teórica, para: dia 17 de janeiro de 2023, terça-feira às 13 horas e trinta minutos. 

3. alterar a data da publicação dos gabaritos da Etapa 1, avaliação teórica, para: dia 17 de janeiro de 2023 até às 20h. 

4. alterar a data da publicação do resultado da Etapa 1, avaliação teórica, para: dia 19 de janeiro de 2023. 

5. alterar a data da Etapa 2, avaliação prática, para: dia 23 de janeiro de 2023, em horário agendado, previamente divulgado 

no endereço eletrônico www.unievangelica.edu.br. 

6. alterar a data da publicação do resultado da Etapa 2, avaliação prática, para: dia 24 de janeiro de 2023. 

7. alterar a data da Etapa 3, análise da documentação, para: entre os dias 25 e 30 de janeiro de 2023. 

8. alterar a data da publicação do resultado da Etapa 3, análise da documentação, para: dia 1º de fevereiro de 2023. 

9. alterar a data da Etapa 4, entrevista, para: entre os dias 02 e 03 de fevereiro de 2023. 

10. alterar a data da publicação do resultado final, para: dia 06 de fevereiro de 2023. 

11. alterar a data do período de matrícula dos candidatos aprovados, para: 07 a 09 de fevereiro de 2023. 

12. alterar a data do início do preenchimento de vagas, decorrentes do não comparecimento de candidatos classificados, para: 

a partir de 10 de fevereiro de 2023. 

 

Este edital entra em vigor nesta data, para todos os efeitos legais.  

 

PUBLIQUE-SE. 

 

 

 

Anápolis, 07 de janeiro de 2023. 
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Diretor – Curso de Medicina 

UniEVANGÉLICA 

Cristiane Martins Rodrigues Bernardes 
Pró-Reitora Acadêmica UniEVANGÉLICA 

Presidente/CTS 
 

 

 


