FAQ (PERGUNTAS E RESPOSTAS MAIS FREQUENTES) PROCESSO SELETIVO 2019 MEDICINA UNIFG

1. Onde acesso o Edital do Processo Seletivo UNIFG (medicina) ?
R.: No site de inscrição (www.aietec.com.br) ou no link do site da UNIFG – Centro Universitário
www.venhaserunifg.com.br.
Observe que na página interna do processo seletivo existe uma área de acesso aos documentos em PDF, na
seção “arquivos disponíveis”. Clique no documento para visualizá-lo.
2. Qual o período de realização das Inscrições?
R.: As inscrições estão abertas até 14/10/2018.
3. Onde encontro o boleto bancário para pagamento da taxa?
R.: O boleto bancário é gerado no sistema/site de inscrição, logo após o envio do Formulário de Inscrição, e
poderá ser pago em qualquer agência bancária, bem como nas casas lotéricas, obedecendo aos critérios
estabelecidos nesses correspondentes bancários.
4. Posso me inscrever em mais de uma opção de curso?
R.: A oferta de vagas (50) para esse processo seletivo é somente para o curso de medicina (turno integral).
5. Após envio online do Requerimento de Inscrição posso alterar e/ou complementar dado cadastral de
inscrição?
R.: O candidato só poderá realizar uma inscrição. É importante verificar as informações registradas na tela
do seu Requerimento de inscrição antes de finalizar o envio do formulário.
6. Qual o valor da taxa de inscrição?
R.: A taxa é R$ 380,00 (trezentos e oitenta reais).
7. Fiz minha inscrição, mas esqueci de imprimir o boleto. Como devo proceder?
R.: Retorne ao site de inscrição e clique na área “CONSULTAS”. Na seção de acompanhamento de
inscrição/geração de boleto, o candidato deve inserir os seus dados cadastrais conforme solicitados pelo
sistema, e em seguida, clique na opção disponível para emissão do documento.
8. Qual é a data limite para pagamento do boleto bancário?
R.: Até às 16h do dia 15/10 para os candidatos que realizaram preenchimento do Formulário de Inscrição
até o dia 14/10/2018.
9. Qual é o prazo para que meu pagamento da taxa seja compensado/confirmado no site de inscrição?
R.: A confirmação é processada no site/sistema em até 3 dias úteis após o pagamento. A inscrição será
considerada efetivada, quando confirmado o pagamento pelo agente bancário. O candidato deve verificar
a situação da sua inscrição, na seção de “acompanhamento de inscrição”.
10. Após o prazo previsto para a confirmação de pagamento da taxa no site como devo proceder?
R.: O prazo de compensação pode variar conforme o meio de pagamento utilizado. O candidato poderá
enviar por e-mail (unifgmedicina@aietec.com.br) o seu comprovante da taxa juntamente com o boleto
para análise do agente bancário.
11. Ainda não recebi o comprovante de inscrição/local de realização das Provas.
R.: O Cartão de Convocação do Candidato será disponibilizado no site www.aietec.com.br, em 19 de
outubro de 2018.
12. Onde encontro às provas de processos antigos?
R.: Algumas provas antigas estão disponíveis no site da organizadora Consultec/Aietec. Acesse
www.consultec.com.br e verifique o material disponibilizado no final da página/site.

