
 

 

 

 

 

UNIGRANRIO – UNIVERSIDADE DO GRANDE RIO – “Prof. José de Souza Herdy”, mantida pela COMPANHIA NILZA 
CORDEIRO HERDY DE EDUCAÇÃO E CULTURA, situada à Rua Prof. José de Souza Herdy, 1160, Bairro Jardim 25 de Agosto, 

Duque de Caxias, RJ, CEP 25071-020, torna público que, em conformidade com a legislação institucional e disposições 
vigentes, RETIFICAÇÃO ao Edital nº 02/2022 ao Processo Seletivo do 2º semestre para o Curso de Graduação em Medicina, 
de acordo com as normas definidas por este instrumento para o ingresso no 1º semestre letivo de 2022.2, 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, da modalidade online fundamentados à UNIGRANRIO, até às 14hs de 29/05/2022 em 

todas as decisões proferidas e que tenham repercussão na esfera de direitos dos candidatos, tais como contra 
questões das provas e gabaritos preliminares; 

 
LEIA-SE: 

 

9.1. Caberá interposição de recurso para os seguintes temas: 
a) Das questões de prova, da modalidade online fundamentados à UNIGRANRIO, até às 18hs de 29/05/2022 em 

todas as decisões proferidas e que tenham repercussão na esfera de direitos dos candidatos, tais como contra 
questões das provas e gabaritos preliminares; 

 
ONDE SE LÊ: 

 
VESTIBULAR ON-LINE 

Inscrições 10/02/2022 até 22/05/2022 

Homologação das inscrições 24/05/2022 

Prazo recursal contra divulgação da lista de homologação Até às 14h do dia 25/05/2022 

Divulgação da lista final de candidatos 26/05/2022 
Realização da prova 28/05/2022 

Divulgação do gabarito (via e-mail cadastrado pelo candidato na 
plataforma) 

 

28/05/2022 

Prazo de recurso das questões Até às 14h do dia 29/05/2022 

Divulgação do resultado preliminar 31/05/2022 

Prazo de recurso do resultado preliminar Até às 14h do dia 01/06/2022 

Divulgação de resultado definitivo 02/06/2022 

Matrícula A partir de 02/06/2022 

 
 
LEIA-SE: 

 

RETIFICAÇÃO DO EDITAL Nº 02/2022.2 - PROCESSO SELETIVO DO CURSO 
DE MEDICINA 

 

9. DOS RECURSOS 

 

9. DOS RECURSOS 

 

ANEXO A 

 

ANEXO A 

 



 

 

VESTIBULAR ON-LINE 
Inscrições 10/02/2022 até 22/05/2022 

Homologação das inscrições 24/05/2022 
Prazo recursal contra divulgação da lista de homologação Até às 14h do dia 25/05/2022 

Divulgação da lista final de candidatos 26/05/2022 

Realização da prova 28/05/2022 

Divulgação do gabarito (via e-mail cadastrado pelo candidato na 
plataforma) 

 

28/05/2022 

Prazo de recurso das questões Até às 18h do dia 29/05/2022 

Divulgação do resultado preliminar 31/05/2022 

Prazo de recurso do resultado preliminar Até às 14h do dia 01/06/2022 

Divulgação de resultado definitivo 02/06/2022 

Matrícula A partir de 02/06/2022 

 
 
Ficam inalteradas as demais cláusulas, os demias itens, subitens, alíneas, anexo e dispositivos não citados nesta retificação. 
 

 
Duque de Caxias, RJ, 17 de março de 2022. 

 
Universidade do Grande Rio, UNIGRANRIO  
 

 


