CRONOGRAMA
Confira, abaixo, procedimentos e prazos ligados ao Processo Seletivo para transferências internas e
externas objeto deste Edital, lembrando que as datas citadas para upload dos documentos são
pertinentes apenas para casos de transferências externas, uma vez que a Secretaria Técnica da USCS
já conta com a documentação de seus atuais estudantes. No caso das transferências internas,
conforme item 9 deste Edital, a efetivação da transferência está condicionada à realização, nos prazos
regulares, dos procedimentos de rematrícula dos estudantes de Medicina da USCS.
EVENTO

DATA

Publicação do Edital de Abertura do Processo Seletivo

30/05/2022

Período de inscrições (pelo link www.uscs.edu.br/transferencia/medicina)
Período de solicitações de atendimento especial

De 30/05/2022 a 13/06/2022 até 17h

De 30/05/2022 a 13/06/2022 até 17h

Período de impugnação do Edital de Abertura do Processo Seletivo

31/05/2022

Publicação do resultado das solicitações de impugnação do Edital de
Abertura do Processo Seletivo
Publicação da lista de aprovados na 1ª fase (no site www.uscs.edu.br)

02/06/2022, a partir das 17h

Período de interposição de recurso relativos à lista de aprovados na 1ª fase
(no site www.uscs.edu.br)

21/06/2022

20/06/2022, a partir das 17h

Publicação do resultado das solicitações de atendimento especial

20/06/2022, a partir das 17h

Edital de Convocação para a 2ª fase - avaliação cognitiva (no site
www.uscs.edu.br)
Realização da prova (válida pela 2ª fase - avaliação cognitiva)

23/06/2022, a partir das 17h

Publicação do gabarito preliminar (válida pela 2ª fase - avaliação cognitiva)
Período de interposição de recurso relativos ao gabarito preliminar (válida
pela 2ª fase - avaliação cognitiva)
(no site www.uscs.edu.br)

28/06/2022
29/06/2022, a partir das 12h
30/06/2022

Publicação relativa à interposição de recurso relativos ao gabarito preliminar
(válida pela 2ª fase - avaliação cognitiva)
(no site www.uscs.edu.br)

01/07/2022, a partir das 17h

Publicação da lista de aprovados na 2ª fase (no site www.uscs.edu.br)

05/07/2022, a partir das 17h

Período de interposição de recurso relativos à lista de aprovados na 2ª fase
(no site www.uscs.edu.br)

06/07/2022

Publicação da lista de aprovados em 1ª chamada (no site www.uscs.edu.br)

08/07/2022, a partir das 17h

Matrícula dos aprovados em 1ª chamada (transferência externa; período
Das 17h do dia 15/07/2022 às 17h do
para aprovados em 1ª chamada fazer o upload dos documentos para
dia 25/07/2022
matrícula; realizar a assinatura digital do contrato de prestação de serviços;
e efetuar o pagamento do boleto bancário).
Publicação da lista de aprovados em 2ª chamada (no site www.uscs.edu.br)*

27/07/2022, a partir das 17h

Matrícula dos aprovados em 2ª chamada (transferência externa) (período
para aprovados em 2ª chamada – transferência externa) fazer o upload dos Das 17h do dia 28/07/2022 às 17h do
dia 01/08/2022
documentos para matrícula; realizar a assinatura digital do contrato de
prestação de serviços; e efetuar o pagamento do boleto bancário.

Caso ainda existam vagas disponíveis, as convocações serão feitas por
E-MAIL

A partir de 03/08/2022 (prazo de
matrícula descrito no e-mail de
convocação)

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

