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  A Comissão de Processo Seletivo para Acesso à Graduação (COPSAG) 
faz saber e torna público ADITAMENTO do Edital nº 2014/1, publicado em 
26/02/2014: 
 
Art. 1º - O art. 2º passa a vigorar com a seguinte redação, inserindo-se o § 1º: 
 
Art 2º - Os interessados deverão inscrever-se preenchendo formulário próprio, 
na Coordenação do Curso de Medicina da SUPREMA, nos dias 27, 28 de 
fevereiro, e 6 de março de 2014, no horário de 8h às 16h e no dia 07 de 
março de 2014, no horário de 8h às 14h, mediante apresentação dos 
seguintes documentos: 
 
-Histórico Escolar atualizado (1 cópia e original); 
 
- Planos de Ensino das disciplinas cursadas (original) 

- Carteira de identidade (1 cópia e original) 

- CPF (1 cópia e original) 
 
- 1 Foto 3 x 4 recente. 
 
- Declaração de regularidade acadêmica (original). 
 
§ 1º - Ficam prorrogadas as inscrições de que trata o caput para o período do 
dia 07 de março de 8h às 17h até o dia 08 de março, de 8h às 12h (neste 
caso o pagamento da inscrição deverá ser realizado obrigatoriamente no 
dia 10/03, de 8h às 8h30h no setor financeiro da FCMS/JF), mediante 
apresentação dos documentos enumerados no caput. 
 

 
Art. 2º - Fica revogado o § 3º do artigo 6º.   
 
Art. 3º - O art. 8º passa a vigorar com a seguinte redação, modificando o § 1º e  
inserindo-se o § 3º: 
 



§ 1º - Observado o Processo Seletivo e não havendo preenchimento de todas 
as vagas oferecidas, será aberto novo Edital, a ser publicado no dia 
10/03/2014, após às 14h.  
 
§ 3º - Havendo surgimento de novas vagas, os candidatos excedentes serão 
chamados e alocados no 2º ou 3º períodos, de acordo com análise curricular, 
histórico escolar e planos de ensino do candidato que tiver menor adaptação 
curricular.  
 
Art. 4º - Todas as demais disposições e determinações constantes do Edital 
2014/01 permanecem inalteradas. 
 
Art. 5º  - O presente Aditamento entra em vigor na data de sua publicação. 
 
 
 
 
 

Juiz de Fora, 07 de março de 2014. 
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