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RETIFICAÇÃO AO EDITAL Nº 01-2022/2 – PROCESSO SELETIVO DO CURSO DE MEDICINA 

O Diretor Geral do INSTITUTO TOCANTINENSE PRESIDENTE ANTÔNIO CARLOS - ITPAC, situada à ACSU 

SO 70, AV NS 01, CONJ 02, LOTE 03 - Palmas - TO, torna público que, em conformidade com a legislação 

institucional e disposições vigentes, a primeira RETIFICAÇÃO ao Edital nº 01-2022/2, ao Processo 

Seletivo do Curso de Graduação em Medicina, de acordo com as normas definidas por este 

instrumento para o ingresso no 2º semestre letivo de 2022, operando a alteração dos itens abaixo 

indicados: 

 Onde se lê: 

9.1. Caberá interposição de recurso para os seguintes temas: 

a) das questões de prova fundamentados ao INSTITUTO TOCANTINENSE PRESIDENTE ANTÔNIO - 

ITPAC, até às 14hs do dia 23 de maio de 2022, em todas as decisões proferidas e que tenham 

repercussão na esfera de direitos dos candidatos, tais como contra questões das provas e gabaritos 

preliminares; 

 

ANEXO A   

  
ENEM  

 Inscrições  08/02/2022 a 09/05/2022 

 Homologação das inscrições  12/05/2022 

 Prazo recursal contra divulgação da lista de candidatos  Até às 14h do dia 13/05/2022 

 Divulgação da lista final de Inscrições Homologadas 14/05/2022 

 Divulgação de resultado final 17/05/2022 

 Matrícula  A partir de 17/05/2022 

  

VESTIBULAR ON-LINE  

 Inscrições  08/02/2022 a 16/05/2022 

 Homologação das inscrições  18/05/2022 

 Prazo recursal contra divulgação da lista de homologação  Até às 14h do dia 19/05/2022 

 Divulgação da lista final de candidatos com inscrições homologadas 20/05/2022 

 Realização da prova  22/05/2022 

 Divulgação do gabarito  22/05/2022 

 Prazo de recurso das questões  Até às 14h do dia 23/05/2022 

 Divulgação do resultado preliminar  25/05/2022 

 Prazo de recurso do resultado preliminar  Até às 14h 26/05/2022 

 Divulgação de resultado definitivo  27/05/2022 

 Matrícula  A partir de 27/05/2022 
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 Leia-se: 

9.1. Caberá interposição de recurso para os seguintes temas: 

a) das questões de prova fundamentados ao INSTITUTO TOCANTINENSE PRESIDENTE ANTÔNIO 

- ITPAC, até às 18hs do dia 23 de maio de 2022, em todas as decisões proferidas e que tenham 

repercussão na esfera de direitos dos candidatos, tais como contra questões das provas e 

gabaritos preliminares; 

 

ANEXO A   

  
ENEM  

 Inscrições  08/02/2022 a 09/05/2022 

 Homologação das inscrições  12/05/2022 

 Prazo recursal contra divulgação da lista de candidatos  Até às 14h do dia 13/05/2022 

 Divulgação da lista final de Inscrições Homologadas 14/05/2022 

 Divulgação de resultado final 17/05/2022 

 Matrícula  A partir de 17/05/2022 

  

VESTIBULAR ON-LINE  

 Inscrições  08/02/2022 a 16/05/2022 

 Homologação das inscrições  18/05/2022 

 Prazo recursal contra divulgação da lista de homologação  Até às 14h do dia 19/05/2022 

 Divulgação da lista final de candidatos com inscrições homologadas 20/05/2022 

 Realização da prova  22/05/2022 

 Divulgação do gabarito  22/05/2022 

 Prazo de recurso das questões  Até às 18h do dia 23/05/2022 

 Divulgação do resultado preliminar  25/05/2022 

 Prazo de recurso do resultado preliminar  Até às 14h 26/05/2022 

 Divulgação de resultado definitivo  27/05/2022 

 Matrícula  A partir de 27/05/2022 

  
  

Palmas, 03 de março de 2022.  

 

  

 

Instituto Tocantinense Presidente Antônio Carlos – ITPAC Palmas 

Diretor Geral 

 


