COMUNICADO AOS CANDIDATOS AO
PROCESSO SELETIVO MEDICINA 2021/1

O Instituto de Ciências da Saúde, mantido pelas Faculdades Unidas do Norte
de Minas - Funorte, considerando decisão proferida pela Justiça, que
determinou a suspensão do Processo Seletivo no.001/2021 para realização do
Vestibular presencial do curso de Medicina, enquanto estiverem em vigor as
restrições sanitárias municipais e em conformidade com o disposto na
instrução contida no cabeçalho do MANUAL DO CANDIDATO, comunica que:
1 – As inscrições para o Vestibular de Medicina estão prorrogadas até o dia
14/12/2020.
2 – Não haverá prova presencial. Os candidatos serão selecionados mediante
nota do ENEM.
3 – Os candidatos que discordarem das mudanças adotadas, feitas em
conformidade com a determinação judicial, poderão solicitar a devolução
integral da taxa de inscrição. Aqueles que não se manifestarem estarão
concordando integralmente com as mudanças no Processo Seletivo
estabelecidas neste comunicado e no Anexo II do Edital Processo Seletivo
Tradicional – Medicina - 1º semestre 2021, disponível em www.funorte.edu.br.
4 – As condições para participação do candidato no novo formato estabelecido
para o Processo Seletivo estão dispostas no Anexo II do Edital Processo
Seletivo Tradicional – Medicina - 1º semestre 2021, disponível em
www.funorte.edu.br.
A Funorte, mesmo tendo adotado todas as medidas de segurança para garantir
os cuidados sanitários e o distanciamento social entre candidatos e equipe
técnica, e portanto estando preparada para realizar o Processo Seletivo
presencial, acata a decisão da justiça.
A Funorte reafirma seu respeito e apoio irrestrito aos candidatos que sonham
em fazer o Curso Médico em uma instituição de alto nível, com nota de
excelência no Enade, além de outros indicadores de qualidade do curso. Por
isso, garante que o processo continuará pautado na seriedade e segurança e
lisura das ações próprias desta instituição.

Montes Claros, 08 de dezembro de 2020.
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