EDITAL Nº 86, DE 26 DE NOVEMBRO DE 2017
Torna público o edital de
divulgação do local de realização
da prova teórica para transferência
externa para a 2ª Série do curso de
Graduação em Medicina da
UNINGÁ – Centro Universitário
Ingá, regulamentado pelo Edital
Nº. 74, de 09 de outubro de 2018.

O Pró-Reitor da UNINGÁ – Centro Universitário Ingá, Prof. Me. Ney Stival,
credenciada pela portaria Ministerial Nº. 776/2016, no uso de suas atribuições legais e
estatutárias e considerando o item 4.4 do Edital Nº. 74 de 09 de outubro de 2018, torna
público, por meio do presente Edital de divulgação de ensalamento, o local de
realização da prova teórica do Processo Seletivo de Transferência Externa para ingresso
na 2ª série do curso de Graduação em Medicina da UNINGÁ, para o ano letivo de 2019,
conforme disposições abaixo:
1.

A prova de avaliação teórica será realizada no dia 28 de novembro de 2018, com
início às 08h00min e término às 12h00min, no próprio campus da UNINGÁ, localizado
na Rod. PR 317, (Av. Morangueira), nº 6114– Parque Industrial 200, na cidade de
Maringá – Paraná, no 5º piso do Bloco G, conforme segue:
a) SALA 80 e 81 – Para os candidatos do processo seletivo,
b) SALA 82 – Coordenação de Prova.
2.
O candidato deverá chegar ao local de realização da prova com antecedência
mínima de 01 (uma) hora de seu início, munido de documento de identificação exigido
no item 4.6 do edital supracitado.
3.
Pontualmente às 08h00min ocorrerá o fechamento das portas e não será mais
permitido acesso ao candidato à sala de realização da prova.
4.
O candidato deverá observar na íntegra o contido no Edital Nº. 74, de 09 de
outubro de 2018, procedendo da forma descrita no citado Edital.
5.
O presente Edital entra em vigor na data de sua publicação.

Publique-se.

Prof. Me. Ney Stival
Pró-Reitor de Ensino
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