
ERRATA 01 
 

Errata ao Edital do Programa Aluno Bolsista 2022/1 para o curso de Medicina da Universidade Anhembi 
Morumbi 

A reitoria da Universidade Anhembi Morumbi torna pública a Errata ao EDITAL Nº 01/2022, publicado no site da instituição 
no dia 15 de dezembro de 2021, nos seguintes termos: 

 
Art. 1º Altera-se a redação do item 7, para alteração de datas dos seguintes itens: 

7.4 O resultado preliminar da Etapa II será publicado no site https://anhembi.br/medicina no dia 04/02/2022, após as 18h. 

7.5 O resultado final do Programa do Aluno Bolsista, será divulgado no site https://anhembi.br/medicina, após a análise 
de todos os recursos, no dia 09/02/2022, após às 18h, com a relação dos candidatos aprovados, excedentes e reprovados. 

 

Art. 2º Altera-se a redação do item 8, para alteração de datas dos seguintes itens: 
8.3 A interposição de Recurso dos candidatos pré-selecionados no Resultado Preliminar da Análise socioeconômica 
– Etapa 2, se dará nos dias 05 e 06/02/2022 até as 23 horas e 59 minutos, mediante protocolo via e-mail, com confirmação 
de leitura, para comissaoanima@animaeducacao.com.br, do prazo supramencionado. 

8.3.1 Os recursos da Etapa 2 serão analisados pela comissão examinadoras do resultado nos dias 07 e 08/02/2022, que 
dará a decisão terminativa, constituindo-se em única e última instância. 

 

Art. 3º Altera-se a redação do item 9, para alteração de datas do seguinte item: 
9.1 A matrícula dos candidatos aprovados dentro do limite de vagas, será feita, em primeira chamada, nos dias 10 e 
11/02/2022 das 09h às 19h. 

9.2 As demais chamadas estarão condicionadas à desistência de candidatos Aprovados e anunciados em lista da Primeira 
Chamada, com a matrícula sendo realizada a partir do dia 16/02/2022. 

 

Art. 4º - Todos os demais itens do edital permanecem inalterados. 

São Paulo, 21 de janeiro de 2022. 
 

Profa. Mônica Dominicis Orcioli 
Universidade Anhembi Morumbi 


	São Paulo, 21 de janeiro de 2022.
	Profa. Mônica Dominicis Orcioli
	Universidade Anhembi Morumbi

