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1ª RETIFICAÇÃO AO EDITAL Nº 01 – PROCESSO SELETIVO DE TRANSFERÊNCIA EXTERNA 
 

A Diretora Geral da Faculdade de Medicina de Garanhuns - FAMEG, situada na Avenida General 
Costa e Silva, nº 6, Bairro Novo Heliópolis, Garanhuns (PE), CEP 55.293-000, torna público que, 
em conformidade com a legislação institucional e disposições vigentes, a presente RETIFICAÇÃO 
ao Edital nº 01/2022 do Processo Seletivo por TRANSFERÊNCIA de outras Instituições de Ensino 
Superior de MEDICINA do BRASIL, AUTORIZADAS E RECONHECIDAS PELO MINISTÉRIO DA 
EDUCAÇÃO - MEC, mediante Processo de Análise Curricular e Histórico Escolar e da 
compatibilidade curricular entre as disciplinas (cursadas com aprovação) do curso de origem 
com as disciplinas do período pleiteado do Curso de Medicina FAMEG com validade para 
ingresso no segundo semestre letivo de 2022 desta instituição de ensino, operando as seguintes 
alterações a seguir expostas: 

 
 

2. DOS PROCEDIMENTOS E LOCAL PARA INSCRIÇÃO 

 

2.1 As inscrições estão condicionadas à existência de vaga no período oferecido, de acordo com 
o previsto no item 1.1 acima. Serão admitidas as inscrições somente via internet, pelo link 
disposto no site da Afya, https://vestibularmedicina.afya.com.br/iniciar-
inscricao?linkGerado=FVLM8B9REE, que deverão ser realizadas no período de 22 de julho de 
2022 até 29 de julho de 2022, através do portal de inscrição. 
 

2.2 O valor da inscrição é de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais). Ao fazer a inscrição, o 
candidato deverá imprimir o boleto para pagamento, através do site da Faculdade FAMEG. Não 
serão aceitos pagamentos posteriores ao dia 29/07/2022. É necessário apresentar confirmação 
do pagamento.  
 
2.12 Os documentos obrigatórios listados nos itens 4.1 deverão estar devidamente assinados 
e carimbados pela IES de origem, e deverão ser digitalizados na cor original e anexados em 
formato PDF, entre os dias 22 de julho de 2022 até 29 de julho de 2022, no portal do candidato 
e encaminhados para o endereço   de   e-mail: secretariaacademica@fameg.com.br 

 

4. DOS DOCUMENTOS 

 
4.1  DOCUMENTOS PARA INSCRIÇÃO: Originais devidamente assinados e carimbados pela IES 
de origem:   

a) Declaração de vínculo com a IES de origem referentes a 2022/1;  
b) Autorização de Curso; 
c) Critérios de Avaliação; 
d) Declaração do ENADE; 
e) Atestado de Boa Conduta; 
f) Histórico Acadêmico original com dados atualizados;  
g) Matriz Curricular;  
h) Conteúdos Programáticos;  
i) Comprovante de pagamento da Inscrição;  
j) Requerimento preenchido pelo candidato; 
 

https://vestibularmedicina.afya.com.br/iniciar-inscricao?linkGerado=FVLM8B9REE
https://vestibularmedicina.afya.com.br/iniciar-inscricao?linkGerado=FVLM8B9REE
mailto:secretariaacademica@fameg.com.br


 
 
 

FACULDADE DE MEDICINA DE GARANHUNS - FAMEG | CNPJ Nº 02.941.990/0015-93 
Avenida General Costa e Silva, 6 - Novo Heliópolis - Garanhuns - PE - CEP 55293-000 

 

5. DO CRONOGRAMA/DATAS/VALORES 

 

DATAS PROCEDIMENTOS 

De 22/07/2022 até às 23h59min do dia 
29/07/2022. 

Período de Inscrição e envio de documentos no 
portal e para o e-mail: 

secretariaacademica@fameg.com.br 

Envio dos documentos (nos termos do item 
4.1 deste Edital) e preenchimento do 

formulário de requerimento de transferência 
por e-mail e portal do candidato. 

De 22/07/2022 a 29/07/2022 Análise da documentação apresentada. 

Dia 03/08/2022 Divulgação do resultado 

De 03/08/2022 a 05/08/2022 das 
08h15min às 17h00min 

Matrículas dos candidatos aprovados. 

Valor da taxa de Inscrição R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais). 

Valor da taxa de Transferência R$1.000,00 (no ato da matrícula, caso seja 
selecionado) 

Valor da Mensalidade: 
O contrato é semestral e o pagamento da 1º 

Parcela, deverá ser realizado em até 24h após a 
realização da matrícula. 

 

R$ 8.000,00 (oito mil reais), pagos no ato 
da matrícula, caso seja selecionado. 

  

6. DOS PROCEDIMENTOS PARA MATRÍCULA 

6.1 O candidato aprovado no processo de Transferência Externa para o Curso de Medicina 
deverá comparecer à Faculdade FAMEG, no período de 03/08/2022 à 05/08/2022, das 
08h15min às 17h00min (segunda a sexta-feira), para a realização de sua matrícula, conforme 
publicação do resultado.  
 
Permanecem inalteradas as demais disposições não citadas nesta retificação. 
Incorporar-se-ão a este Edital, para todos os efeitos, Cronograma Geral, Programas, e quaisquer 

adendos, retificações e editais complementares que vierem a ser publicados pela Faculdade de 

Medicina de Garanhuns.  

 

Garanhuns - PE, 26 de julho de 2022.  
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