1

PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS
EDITAL Nº 129/2017
EDITAL DO PROCESSO SELETIVO PARA O CURSO DE MEDICINA,
CAMPUS POÇOS DE CALDAS - VAGAS PARA O ANO DE 2017 - DA
PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS (PUC MINAS)
E MATRÍCULA DOS CANDIDATOS NELE CLASSIFICADOS NO LIMITE DAS
VAGAS
ERRATA
NO ITEM 3.4:
Onde se lê:
3.4. O candidato que desejar concorrer às vagas de bolsistas integrais,
conforme previsto no item 10, deverá informar tal condição no formulário de
inscrição e comparecer no campus da PUC Minas em Poços de Caldas,
situado na Av. Pe, Francis Cletus Cox, 1.661, Poços de Caldas-MG, no período
de 01/12/2017 a 11/12/2017, de segunda a sexta-feira, das 08 às 18 horas,
para preencher formulário próprio, assinar declaração e entregar
documentação abaixo:
Leia-se:
3.4. O candidato que desejar concorrer às vagas de bolsistas integrais,
conforme previsto no item 10, deverá informar tal condição no formulário de
inscrição e comparecer no campus da PUC Minas em Poços de Caldas,
situado na Av. Pe, Francis Cletus Cox, 1.661, Poços de Caldas-MG, no período
de 01/12/2017 a 12/12/2017, de segunda a sexta-feira, das 08 às 18 horas,
para preencher formulário próprio, assinar declaração e entregar
documentação abaixo:
NO ITEM 6.4
Onde se lê:
6.4. Documentação necessária à matrícula:


certificado de conclusão do Ensino Médio ou equivalente (original e cópia), nos termos da
legislação vigente;



comprovante de recolhimento da 1ª parcela da semestralidade, feito em agência bancária a
ser indicada por ocasião da matrícula;



documento comprobatório de estar em dia com as obrigações militares (original e cópia);



documento comprobatório de estar em dia com as obrigações eleitorais (original e cópia);
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carteira de identidade ou documento equivalente, expedido por repartição oficial (original e
cópia);



CPF do candidato (original e cópia);



certidão de nascimento ou de casamento (original e cópia).
OBSERVAÇÕES:






Considera-se como documento equivalente, para os fins previstos no item “8.4., a”, a Certificação
de Conclusão do Ensino Médio, prevista na Portaria Normativa/MEC, nº 10, de 23/05/2012, ou o
certificado de revalidação de estudos realizados em instituição estrangeira, emitido por instituição
competente, nos termos da legislação em vigor.
Os aprovados que fizerem a matrícula pessoalmente terão sua fotografia captada, para fins de
registro e confecção de identidade estudantil.
Para a matrícula semestral no decorrer do curso, a PUC Minas poderá exigir outros documentos,
além daqueles apresentados para a matrícula inicial.

Leia-se:
6.4. Documentação necessária à matrícula:


certificado de conclusão do Ensino Médio ou equivalente (original e cópia), nos termos da
legislação vigente;



comprovante de recolhimento da 1ª parcela da semestralidade, feito em agência bancária a
ser indicada por ocasião da matrícula;



documento comprobatório de estar em dia com as obrigações militares (original e cópia);



documento comprobatório de estar em dia com as obrigações eleitorais (original e cópia);



carteira de identidade ou documento equivalente do aluno e do responsável financeiro,
expedido por repartição oficial (original e cópia);



CPF do candidato e do responsável financeiro (original e cópia);



certidão de nascimento ou de casamento (original e cópia).
OBSERVAÇÕES:






Considera-se como documento equivalente, para os fins previstos no item “8.4., a”, a Certificação
de Conclusão do Ensino Médio, prevista na Portaria Normativa/MEC, nº 10, de 23/05/2012, ou o
certificado de revalidação de estudos realizados em instituição estrangeira, emitido por instituição
competente, nos termos da legislação em vigor.
Os aprovados que fizerem a matrícula pessoalmente terão sua fotografia captada, para fins de
registro e confecção de identidade estudantil.
Para a matrícula semestral no decorrer do curso, a PUC Minas poderá exigir outros documentos,
além daqueles apresentados para a matrícula inicial.

Divulgue-se, cumpra-se.
Belo Horizonte, 30 de novembro de 2017.

Professor Ronaldo Rajão Santiago
Secretário Geral
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