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CENTRO UNIVERSITÁRIO DAS AMÉRICAS 

ADITIVO II AO EDITAL DO PROCESSO SELETIVO PARA O CURSO DE 

BACHARELADO EM MEDICINA - 1º SEMESTRE DE 2022 

 
 

A Reitora do Centro Universitário das Américas, no uso de suas atribuições estatutárias e de 

acordo com a legislação vigente, e considerando que o resultado do ENEM 2021 será publicado no dia 

11 de fevereiro de 2022 conforme comunicado oficial do Ministério da Educação (MEC), torna público, 

por meio do presente Segundo Aditivo ao Edital do Processo Seletivo para o Curso de Bacharelado em 

Medicina – 1º Semestre de 2022, a alteração nas seguintes cláusulas referente à prorrogação do período 

de inscrições e de matrícula: 

 

3.1. As inscrições para o Processo Seletivo do 1º semestre de 2022 para o Curso de Bacharelado em 

MEDICINA da FAM serão realizadas exclusivamente pela internet, mediante preenchimento da Ficha de 

Inscrição, por meio do site https://processoseletivo.vemprafam.com.br/inscricao/#/medicina, no 

período de 04 de outubro de 2021 a 15 de fevereiro de 2022. 

 

5.1. Será publicada em 16 de fevereiro de 2022, a pré-lista dos candidatos inscritos em ordem alfabética 

para fins de confirmação da inscrição.  

 

5.1.1. Caso observem divergências, os candidatos poderão recorrer nos dias 16 e 17 de fevereiro de 

2022 no Centro de Atendimento ao Candidato - CAC, situado na Rua Augusta, n.º 1508, São Paulo/SP ou 

pelo telefone (11) 3003-6644. 

 

5.2. Os resultados da 1ª (primeira) chamada serão divulgados no dia 21 de fevereiro de 2022 no site do 

Centro Universitário das Américas: vemprafam.com.br. 

 

5.3. Em caso de vagas remanescentes, os resultados da 2ª (segunda) chamada serão divulgados no dia 

24 de fevereiro de 2022. 

 

6.1.  Os candidatos convocados na 1ª chamada deverão, obrigatoriamente, realizar a matrícula online, 

conforme os termos deste Edital, no período de 21 de fevereiro a 23 de fevereiro de 2022. 

 

https://processoseletivo.vemprafam.com.br/inscricao/#/medicina
http://vestibular.vemprafam.com.br/inscricao
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6.2. Em caso de vagas remanescentes serão convocados os candidatos em 2ª chamada, obedecida a 

ordem de classificação, os quais deverão obrigatoriamente realizar a matrícula online, no período de 24 

a 26 de fevereiro de 2022. 

 

6.3. Em caso de vagas remanescentes após a 2ª chamada, outras convocações serão realizadas a partir 

do dia 02 de março de 2022 obedecendo a ordem de classificação final dos candidatos. 

 

 

O presente Aditivo entra em vigor nesta data, mantidas as demais disposições do Edital do 

Processo Seletivo para o Curso de Bacharelado em Medicina – 1º Semestre de 2022.  

 

 

São Paulo, 24 de janeiro de 2022. 

 

 
Dra. Leila Mejdalani Pereira 

Reitora 


