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    RETIFICAÇÃO AO EDITAL Nº 03-2021/1 PROCESSO SELETIVO DO CURSO DE MEDICINA      

   

O Diretor Geral do Instituto Tocantinense Presidente Antônio Carlos – ITPAC Palmas, situada à Quadra 202 Sul, Rua NSB, Conjunto 

02, Lote 03, Palmas/TO, torna público que, em conformidade com a legislação institucional e disposições vigentes, a segunda 

RETIFICAÇÃO ao Edital nº 03-2021/1, ao Processo Seletivo do 1º semestre para o Curso de Graduação em Medicina, de acordo com 

as normas definidas por este instrumento para o ingresso no 1º semestre letivo de 2021, operando a alteração dos itens abaixo 

indicados:  

   

Onde se lê: 

 

5.4. O candidato “sabatista” deverá acessar a plataforma de provas pontualmente às 18 (dezoito) horas do dia 28 de novembro de 

2020 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 (horário oficial de Brasília) perderão o direito de realizar a avaliação.  

 

Leia-se: 

 

5.4. O candidato “sabatista” deverá acessar a plataforma de provas pontualmente às 18 (dezoito) horas do dia 28 de novembro de 

2020 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 (horário oficial de Brasília) perderão o direito de realizar a avaliação. A duração da prova será de 04 (quatro) horas, 

com o encerramento às 22hs00min, respeitado a disposição do item 3.4.25. 

 

5.4.1. O horário limite para entrega das provas será às 23h00min para Candidatos que forem autorizados a iniciar a prova após 

18h00min ou interrupção por parte do fiscal durante o processo. 

 

Permanecem inalterados os demais itens, subitens, alíneas, anexo e dispositivos não citados nesta retificação.  

  

Incorporar-se-ão ao Edital nº 03.2021/1, para todos os efeitos, Cronograma Geral, Programas, e quaisquer adendos, retificações e 

editais complementares que vierem a ser publicados pelo Instituto Tocantinense Presidente Antônio Carlos – ITPAC Palmas.  

  

   

Palmas/TO, 24 de novembro de 2020.   
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Diretor Geral   


