
 

 

UNIVERSIDADE METROPOLITANA DE SANTOS - UNIMES 

VESTIBULAR 2021 

CURSO DE MEDICINA 

EDITAL DE RERRATIFICAÇÃO 

 
A Profa. Dra. Renata Garcia de Siqueira Viegas, Magnífica Reitora da 

Universidade Metropolitana de Santos - UNIMES, no uso de suas atribuições,  

torna pública a RERRATIFICAÇÃO do Edital de Abertura de Inscrições do 

Vestibular Medicina 2021, para ingresso no primeiro semestre letivo de 2021, 

ao curso de graduação em Medicina, a fim de prorrogar o período de inscrição 

e alterar a data de realização das provas, bem como as datas de divulgação 

dos resultados e de matrículas constantes do Edital do Vestibular, que passam 

a ter a seguinte redação: 

 

“III - Das Inscrições 

3.1. As inscrições estarão abertas das 10 horas de 21 de julho de 2020 às 

23h59 de 09 de outubro de 2020, disponíveis exclusivamente pela 

internet, no site www.vunesp.com.br, mediante o preenchimento da ficha 

de inscrição e o pagamento do valor correspondente à taxa de inscrição 

de R$ 340,00 (trezentos e quarenta reais), por boleto bancário, em 

qualquer agência bancária. A efetivação da inscrição dar-se-á somente 

com o pagamento do boleto bancário.  

3.2. No dia 09/10/2020, as inscrições encerram-se às 23h59min e o prazo 

para o pagamento do boleto bancário expira no dia 13/10/2020. 

(...) 

 
 



IV – Das Provas e sua aplicação 

4.1. O Vestibular Medicina 2021 será realizado em uma única fase, de caráter 

eliminatório, constituída de duas provas, previstas para 01 de novembro 

de 2020, das 14 h às 19h: 

(...) 
4.3. Os candidatos farão as provas na cidade de Santos, em unidades da 

Universidade Metropolitana de Santos - UNIMES, em local disponibilizado 

para consulta, no site da VUNESP: www.vunesp.com.br, a partir de 23 de 

outubro de 2020. 

(...) 

 
 
VI - Da Classificação e dos Resultados 

(...) 

6.5. Os resultados serão divulgados no site da Vunesp (www.vunesp.com.br), 

conforme segue: 

a) 1ª chamada: 19 de novembro de 2020. 

b) 2ª chamada: 25 de novembro de 2020. 

 
 
VII – Da Matrícula  

7.1. Os candidatos convocados na 1ª chamada deverão realizar matrícula entre 

os dias 20 e 23 de novembro de 2020, das 8 às 18 horas, na Secretaria 

UNIMES, à Avenida Conselheiro Nébias nº 536 – Encruzilhada – 

Santos/SP. 

7.2. Havendo vagas, os candidatos convocados em 2ª chamada deverão 

realizar a matrícula entre os dias 26 e 27 de novembro de 2020, das 8 

às 18 horas, na Secretaria UNIMES, à Avenida Conselheiro Nébias nº 

536 – Encruzilhada – Santos/SP. 

7.3. Na existência de vagas remanescentes, outras convocações serão 

realizadas posteriormente, obedecendo à ordem de classificação final dos 

candidatos. Os candidatos serão convocados através do site da 

UNIMES – www.unimes.br, divulgado a partir das 11h do dia 

30.11.2020, com prazo até o dia seguinte, às 18h para formalizar a 

matrícula, sob pena de perda da vaga para o candidato subsequente. 

(...)” 



 
Ficam RATIFICADAS as demais informações constantes no Edital de Abertura 

de Inscrições. 

 

E, para que chegue ao conhecimento de todos, é expedido o presente Edital. 

 
 
 

São Paulo, 21 de setembro de 2020. 
 


