
 

 

 

 

ERRATA EDITAL Nº 01/2023 PROCESSO SELETIVO - TRANSFERÊNCIA EXTERNA 2023/1 

– MEDICINA – PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE INSCRIÇÃO: 

 

2.1 As inscrições estão condicionadas à existência de vaga no período oferecido, de acordo 

com o previsto no item 1.1 acima. Serão admitidas as inscrições somente via internet, pelo link 

https://facamedicina.afya.com.br/fipguanambi,  

 

Folha Parágrafo Onde se lê Leia-se 

2 2.1 que deverão ser realizadas no 
período de 23 a 25 de janeiro de 
2023 até às 23:59h, através do 
portal de inscrição. 

 

que deverão ser realizadas no 
período de 23 a 26 de janeiro 
de 2023 até às 23:59h, através 
do portal de inscrição. 

 

 

2.2 O valor da inscrição é de R$ 500,00 (quinhentos reais). Ao fazer a inscrição, o candidato 

deverá imprimir o boleto para pagamento, ou realizá-lo via cartão (débito/crédito) na sede das 

FIPGUANAMBI. Não serão aceitos pagamentos posteriores ao dia 25/01/2023. É necessário 

apresentar confirmação do pagamento. 

 

Folha Parágrafo Onde se lê Leia-se 

2 2.2 Não serão aceitos pagamentos 
posteriores ao dia 25/01/2023. 

Não serão aceitos pagamentos 
posteriores ao dia 26/01/2023. 

 

2.7 Os documentos obrigatórios listados nos item 4.1 deverão estar devidamente assinados e 

carimbados pela IES de origem, ser digitalizados na cor original e encaminhados em formato 

PDF, entre os dias 23 a 25 de janeiro de 2023, para o endereço de e-mail: centraldoaluno@fip-

gbi.edu.br . 

 

Folha Parágrafo Onde se lê Leia-se 

3 2.7 entre os dias 23 a 25 de janeiro 
de 2023, para o endereço de e-
mail: centraldoaluno@fip-
gbi.edu.br . 
 

entre os dias 23 a 26 de janeiro 
de 2023, para o endereço de e-
mail: centraldoaluno@fip-
gbi.edu.br . 

 

 

 



 

 

 

 

6. DO CRONOGRAMA 

DATAS PROCEDIMENTOS 

De 23 a 25 de janeiro de 2023. Período de Inscrição e entrega de 
documentos para análise através do e-mail: 
centraldoaluno@fip-gbi.edu.br 

Dias 26 de janeiro a 02 de fevereiro de 2023 Análise da documentação apresentada. 

Dia 03 de fevereiro de 2023. Divulgação do resultado. 

De 06 a 08 de fevereiro de 2023. Matrícula online de candidatos aprovados. 

 

 

Folha Parágrafo Onde se lê Leia-se 

11 6. De 23 a 25 de janeiro de 2023. De 23 a 26 de janeiro de 2023. 

11 6. Dias 26 de janeiro a 02 de 
fevereiro de 2023 

Dias 27 de janeiro a 02 de 
fevereiro de 2023 

 

 

Guanambi - BA, 26 de janeiro de 2023 

 

 

 

 

Faculdades Integradas Padrão - FIPGUANAMBI  

Rafael Silva Gontijo Diretor Geral 
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