
 

 

 

 

Concurso Vestibular Medicina USCS 
Universidade Municipal de São Caetano do Sul 

(ingresso no 2º semestre de 2020) 
Retificação no Edital de Abertura de Inscrições 

02/2020 

 
Por conta das medidas restritivas relativas à pandemia causada pelo coronavírus SARS-COV-2, o 
Reitor da Universidade Municipal de São Caetano do Sul (USCS), no uso de suas atribuições 
regimentais e da legislação vigente, RETIFICA o Edital de Abertura de Inscrições do Concurso 
Vestibular da Universidade Municipal de São Caetano do Sul (USCS) do curso de Medicina para 
ingresso no 2º semestre de 2020, publicado em 08/05/2020. 

 
 

ANEXO 1 – Edital de Retificação 
 

EVENTO DATA 

Data para aprovados em 1ª chamada fazer o upload dos documentos para 
matrícula. 

A partir das 10h00 do dia 
24/07/2020 às 12h00 do dia 

27/07/2020 

Data para aprovados em 1ª chamada realizar o pagamento do boleto 
referente à matrícula. 
Atenção: o boleto só estará disponível para os candidatos que tenham feito o 
upload dos documentos para matrícula de acordo com o estabelecido neste 
Edital; e desde que os mesmos documentos tenham sido aprovados em análise 
por parte da Secretaria Técnica da USCS. 
Caso o candidato não tenha feito o upload dos documentos, ou os mesmos forem 
reprovados na análise acima citada, o candidato estará automaticamente excluído 
do presente processo seletivo. 

 
 
 

28/07/2020 

Publicação da lista de aprovados em 2ª chamada no site www.uscs.edu.br* 31/07/2020 (a partir das 10h00) 

Prazo para aprovados em 2ª chamada fazer o upload dos documentos 
para matrícula. * 

A partir das 10h00 do dia 
31/07/2020 às 12h00 do dia 

3/08/2020 

Prazo para aprovados em 2ª chamada realizar o pagamento do boleto 
referente à matrícula * 
Atenção: o boleto só estará disponível para os candidatos que tenham feito o 
upload dos documentos para matrícula de acordo com o estabelecido neste 
Edital; e desde que os mesmo documentos tenham sido aprovados em análise por 
parte da Secretaria Técnica da USCS. 
Caso o candidato não tenha feito o upload dos documentos, ou os mesmos forem 
reprovados na análise acima citada, o candidato estará automaticamente excluído 
do presente processo seletivo. 

 
 
 

4/08/2020 

Publicação da lista de aprovados em 3ª chamada no site www.uscs.edu.br* 7/08/2020 (a partir das 10h00) 

Prazo para aprovados em 3ª chamada fazer o upload dos documentos 
para matrícula. * 

A partir das 10h00 do dia 
7/08/2020 às 12h00 do dia 

10/08/2020 

https://documento.vunesp.com.br/documento/stream/MTYwMjg4MA%3d%3d
http://www.uscs.edu.br/
http://www.uscs.edu.br/
http://www.uscs.edu.br/
http://www.uscs.edu.br/


 

 

Prazo para aprovados em 3ª chamada realizar o pagamento do boleto 
referente à matrícula * 
Atenção: o boleto só estará disponível para os candidatos que tenham feito o 
upload dos documentos para matrícula de acordo com o estabelecido neste 
Edital; e desde que os mesmo documentos tenham sido aprovados em análise por 
parte da Secretaria Técnica da USCS. 
Caso o candidato não tenha feito o upload dos documentos, ou os mesmos forem 
reprovados na análise acima citada, o candidato estará automaticamente excluído 
do presente processo seletivo. 

 
 
 

11/08/2020 

A partir da 4ª chamada, em havendo vagas disponíveis, as convocações 
serão feitas por e-mail e telefone. 

A partir de 14/08 

*Caso as vagas disponíveis não tenham sido preenchidas em sua totalidade na chamada anterior. 


