
 
 

PROCESSO SELETIVO PÚBLICO DE NOVOS COOPERADOS 

UNIMED – REGIONAL SUL GOIÁS – RETIFICAÇÃ0 EDITAL Nº 001/2022 

Comunicado nº 003 - PRORROGAÇÃO DE DATAS 

07/12/2022 
 Envio via e-mail individual do comunicado do Cancelamento da publicação da 
"Relação definitiva de inscrições deferidas na 1ª fase e convocação para a arguição 
e análise curricular” 

07/12/2022 ao dia 
03/02/2023 

Recebimento das documentações faltantes de acordo com e-mail individual 
enviado a cada candidato. 

17/02/2023 Divulgação do status das inscrições via e-mail individual de cada candidato, bem 
como a justificativa no caso de indeferimento. 

17/02/2023 ao dia 
24/02/2023 

Prazo para interposição e análise de recursos das inscrições indeferidas – 1ª Fase. 

03/03/2023 
Publicação, no site da www.faculdadeunimed.edu.br, da relação definitiva de 
inscrições deferidas na 1ª fase 

07/03/2023 Arguição e análise curricular às 19h00min na sede da Operadora da Cooperativa, 
situada na Rua João Manoel de Souza nº 889 – Centro – Itumbiara/GO 

24/03/2023- Divulgação da Pontuação de títulos, após análise curricular, por e-mail individual 
de cada candidato – 2ª fase 

24/03/2023 ao dia 
29/03/2023 

Prazo para interposição e análise de recursos em face da pontuação recebida no 
e-mail individual de cada candidato. 

12/04/2023 
Publicação da classificação final dos candidatos, conforme número de vagas e 
especialidade pretendida por meio do site www.faculdadeunimed.edu.br - 2ª fase 
e convocação para a Integração e pagamento da quota parte. 

19/04/2023 ao dia 
25/04/2023 

Prazo para entrega das documentações obrigatórias para a formalização da 
admissão, somente via Sedex com data de postagem até 25 de abril de 2023. 

02/05/2023 
Integração dos candidatos, pagamento da Quota parte e assinatura do livro de 
cooperativação. 

IMPORTANTE: As datas apresentadas poderão sofrer alterações, por isso, fica sob 
responsabilidade do candidato acompanhar todos os atos, avisos, erratas, comunicados 
referentes a este processo seletivo, que sejam divulgados no site 
www.faculdadeunimed.edu.br 

 

ATENÇÃO 
  
O Cronograma com as alterações acima descritas aplicam-se apenas aos candidatos inscritos 
no Processo atual. Não estão abertas inscrições para novos candidatos. 

Os critérios descritos a partir do item 3 do Edital 001/2022 seguem válidos e obrigatórios à 
todos os candidatos e serão reanalisados conforme previsto no Documento, e obedecendo o 
cronograma de datas acima. 

 
Belo horizonte, 12 de dezembro de 2022 
 
 
 
 
 
 
 
Coordenador do Processo Seletivo 
 


