
 

 

 

 

 

 

 

UNIGRANRIO – Concurso Vestibular de 19 de julho de 2020. 

Comprovante de Participação e Informações sobre convocação à matrícula 

 
Você está recebendo este Comprovante de Participação por ter realizado, em 19/07/2020, o PROCESSO SELETIVO 2020/II (Modalidade 

“B-1” - MEDICINA), tendo alcançado desempenho que o(a) situou na condição de aprovado(a), mas não, necessariamente, já convocado(a) para 

ocupar uma das vagas previamente definidas.   

                                   
                                                      Calendário dos próximos eventos 
 

 24 de JULHO de 2020, às 18h, republicação do gabarito e divulgação do resultado com a classificação que posiciona  
os candidatos na disputa das vagas oferecidas no endereço unigranrio.com.br. 

 
24 de JULHO de 2020 (a partir das 18h) a 28 de JULHO de 2020 – Prazo para os candidatos primeiros colocados (D. 

de Caxias e Barra da TIJUCA/Rio de Janeiro) enviarem e-mail para vestibularmedicina@unigranrio.com.br 
confirmando suas intenções de matrícula. Para tal, devem redigir no Assunto do e-mail: “Tenho interesse em me 
matricular”. Neste mesmo e-mail, os candidatos devem anexar os documentos abaixo elencados. Em até 1 dia útil, a 
Unigranrio retornará cada e-mail com o seu respectivo boleto da primeira parcela da semestralidade escolar, referente ao 
segundo semestre de 2020 anexado. Em até 72h úteis após o pagamento do boleto, a matrícula estará confirmada, e 
o candidato receberá um e-mail com a formalização do processo. 

  
O surgimento de vagas decorrentes de desistências ensejará uma nova chamada à matrícula a ser feita pelo 

site da UNIGRANRIO, sempre às 13h, no dia 29 de JULHO de 2020, para matrícula – nos mesmos moldes da primeira 
convocação – nos dias 30 ou 31 de JULHO de 2020. Persistindo a existência de vagas, outra chamada será realizada 
pelo portal, às 13h do dia 3 de AGOSTO de 2020, para matrícula – nos mesmos moldes das anteriores – nos dias 4 
ou 5 de AGOSTO de 2020, atendendo-se sempre às exigências abaixo elencadas. Sendo factíveis, novas convocações 
(as datas aqui informadas servem para controle e acompanhamento, mas, obviamente, sua efetividade dependerá das 
possíveis e não previamente quantificáveis desistências dos convocados à matrícula). Novas convocações, se factíveis, 
acontecerão nas seguintes datas: 6 de AGOSTO de 2020, às 13h, para matrícula no dia 7 ou 10 de AGOSTO de 2020; 
configurando-se novas desistências, outras chamadas de candidatos aprovados, mas ainda não chamados a ocupar 
vagas se sucederão, sempre às 13h, nas seguintes datas: 11/08/2020, 14/08/2020 e 19/08/2020. 

 
EXIGÊNCIAS PARA A CONCRETIZAÇÃO DA MATRÍCULA 
 
O candidato convocado deve checar se tem em mãos o que é exigido para a matrícula antes de iniciar os procedimentos 
por meio eletrônico. Constatando a existência de lacunas, não deve dar início ao procedimento sem antes assegurar-se, 
contatando a UNIGRANRIO pelo telefone: 3219-4040, se poderá dispor de determinado prazo para supri-las. 
 

ATENÇÃO! Menores de 18 anos se obrigam a fazer o cadastramento do responsável legal. Os emancipados, 
nos termos da Lei, se obrigam a apresentar uma cópia da respectiva certidão. 

 

Exige-se, na preparação de material para instruir a matrícula, a reprodução legível: 
 
 

1. DIPLOMA ou CERTIFICADO de conclusão do Ensino Médio ou declaração de conclusão. Tal declaração tem 
aceitação provisória e caduca se não for substituída, em 60 (sessenta) dias, pela documentação definitiva; 

2. HISTÓRICO escolar do Ensino Médio;  
3. CERTIDÃO de nascimento ou casamento; 
4. IDENTIDADE (o mesmo documento apresentado durante o processo seletivo); 
5. TÍTULO DE ELEITOR (se maior de 18 anos); 
6. CPF; 
7. Comprovante de atendimento às OBRIGAÇÕES MILITARES (se do sexo masculino); 
8. Comprovante de RESIDÊNCIA do CALOURO; 
9. Foto 3x4 (sem alterar o visual do rosto retratado durante a submissão às provas); 
10. EM CASO DE MENOR DE IDADE, OS DOCUMENTOS ELENCADOS NOS ITENS 3, 4, 5, 6, 7 E 8 DO 

RESPONSÁVEL DEVERÃO SER ENCAMINHADOS NO MESMO E-MAIL. 
 

 

Observação muito importante! 
 

Será sumariamente excluído dos PROCESSOS DE SELEÇÃO OU DE INGRESSO NO CURSO, a qualquer tempo, o candidato que: 

I – apresentar documentação inidônea; 

II – fornecer dados, quando de sua inscrição ou na matrícula, com informações incompletas,  

incorretas ou inverídicas. 

 

http://unigranrio.com.br/
mailto:vestibularmedicina@unigranrio.com.br

