CENTRO UNIVERSITÁRIO DE PATO BRANCO
Rua Benjamin Borges dos Santos, 1100 – Bairro Fraron
Telefone: 46 3220-3000 / Pato Branco – PR, CEP 85503-350
Site: http://www.unidep.edu.br

ADITIVO AO EDITAL 050/2021 – G.R.
PRIMEIRO PROCESSO SELETIVO PARA O CURSO DE MEDICINA
A Reitora do Centro Universitário de Pato Branco - UNIDEP, situado à Rua Benjamin Borges dos Santos, 1100 – Bairro
Fraron, em Pato Branco – PR, mantido pela Faculdade Educacional de Pato Branco LTDA, no uso de suas atribuições,
resolve por celebrar ADITIVO ao Edital 050/2021 – G.R., inserindo as condições de realização da prova on-line aos
candidatos sabatistas inscritos no Processo Seletivo para o Curso de Medicina, na modalidade prova on-line, para
ingresso no 1º semestre letivo de 2022.
5. DO PROCEDIMENTO PARA SOLIICTAÇÃO DE CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA REALIZAÇÃO DAS PROVAS
5.11. O Centro Universitário de Pato Branco assegurará aos participantes sabatistas horário específico para aplicação
do Processo Seletivo de Medicina na Modalidade de Prova On-line regido pelo Edital 050/2021 – G.R.
5.12 O candidato sabatista deverá informar a opção “Tratamento Especial” em campo próprio do sistema de inscrição,
além de apresentar uma declaração do dirigente da Igreja até o dia 24 de outubro de 2021, pelo e-mail
vestibularmedicina@unidep.edu.br.
5.13 O candidato sabatista deverá acessar a plataforma de provas pontualmente às 18 (dezoito) horas do dia 30 de
outubro de 2021 para identificação preliminar: (1) captura de imagem do documento com foto (RG, RNE, CNH ou
passaporte); (2) captura de imagem do rosto e (3) conferência e/ou preenchimento dos dados de inscrição. Candidatos
sabatistas que acessarem em horário posterior às 18h perderão o direito de realizar a avaliação.
5.14 A prova terá o mesmo tempo de duração dos demais participantes, sendo quatro horas de prova.
5.15 Aos candidatos sabatistas aplicam-se as demais regras previstas nos itens 3.4 do Edital 050/2021 – G.R.
5.16 O participante que informar a opção sabatista não poderá realizar qualquer espécie de consulta, de comunicação
ou de manifestação com inscritos ou terceiros, a partir do ingresso na sala de provas, o que se dará às 18:00h (horário
oficial de Brasília/DF), até o término da prova, às 22:00 horas (horário oficial de Brasília/DF).

Pato Branco – PR, 08 de outubro de 2021.

Ornella Bertuol Antunes
Reitora
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