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RETIFICAÇÃO N° 1
(Publicada em 08/12/2021)

A Pró-Reitora de Ensino da Universidade do Vale do Taquari - Univates, por meio da
área de Ciências Médicas – CM/curso de Medicina, torna pública a retificação do Edital no
103/Reitoria/Univates, de 06 de dezembro de 2021, alterando os itens 5 e 6, conforme
segue:

5. DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA
O aluno, no ato da inscrição para o processo seletivo de estágio curricular supervisionado
obrigatório fora da sede, deve anexar os seguintes documentos:

a) formulário, devidamente preenchido, disponível em doc, aqui;
b) histórico disponível no Universo Univates, comprovando a carga horária concluída

com aprovação e a média de notas;
c) proposta de estágio (área/especialidade, serviços de interesse e período).

6. CRITÉRIOS DE SELEÇÃO
Os critérios a serem observados na seleção são:

A - Candidatos com percentual da carga horária concluída em desacordo com os limites
estipulados serão desclassificados, sendo avaliados:

Percentual da carga horária concluída Peso

Alunos do quarto ano (8o semestre) 1

Alunos do quinto ano (9o/10o semestres) 2

Alunos do sexto ano (11o semestre) 4

Alunos do sexto ano (12o semestre) 6

B - Média geral das notas, conforme histórico do aluno, independentemente do percentual
da carga horária concluída, sendo assim avaliada:

Média geral das notas Peso

7,50 a 7,74 1,2

https://docs.google.com/document/d/1AxDZ_DqtO6dyMTV24sixOvOp8BJVHoLSRRTyjoZ1hRI/edit


7,75 a 7,99 1,3

8,00 a 8,24 1,4

8,24 a 8,49 1,5

8,50 a 8,74 2,0

8,75 a 8,99 2,5

9,00 a 9,24 3,0

9,25 a 9,49 3,5

9,50 a 10,0 4,0

6.1. CRITÉRIOS DE DESEMPATE
Caso ocorra empate entre os classificados, será observada a média de notas da graduação
mais alta para desempate.
__________________________________________________________________________
*As demais disposições deste Edital permanecem inalteradas
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