
   

 
 

SEGUNDA RETIFICAÇÃO AO EDITAL Nº 20/2022 - PROCESSO SELETIVO DO CURSO DE MEDICINA   

A Reitora do Centro Universitário de Pato Branco - UNIDEP, situado à Rua Benjamin Borges dos Santos, 1100 – Bairro 

Fraron, em Pato Branco – PR, mantido pela Faculdade Educacional de Pato Branco Ltda., torna público a primeira 

RETIFICAÇÃO ao Edital nº 20/2022 ao Processo Seletivo do 2º semestre de 2022 para o Curso de Graduação em Medicina, 

de acordo com as normas definidas por este instrumento para o ingresso no 2º semestre letivo de 2022, operando a 

alteração dos itens abaixo indicados:  

ONDE SE LÊ:  

 
 

O candidato que estiver com problemas na instalação do software para a realização da prova, poderá contar com o 
suporte técnico até às 10h do dia anterior ao da realização prova (ou seja, até às 10h do dia 28 de maio de 2022). A 
partir do recebimento do link para testes, e do link de prova, recebido pelo candidato, no mínimo, 2 (dois) dias antes da 
realização da prova, o candidato poderá entrar em contato com o suporte, em horário comercial, das 08h às 12h e das 
13h30 às 18h, caso tenha eventuais problema de instalação do software para a realização da prova. Após às 10h do dia 
anterior ao da realização da prova, o Centro Universitário de Pato Branco – UNIDEP não prestará nenhum suporte técnico 
ao candidato, sendo de responsabilidade deste a garantia do bom funcionamento de seus equipamentos, softwares, 
rede de internet e energia elétrica para a realização da prova. 
 
LEIA-SE:  

 

 
O candidato que estiver com problemas na instalação do software para a realização da prova, poderá contar com o 
suporte técnico até às 16h do dia anterior ao da realização prova (ou seja, até às 16h do dia 28 de maio de 2022). A 
partir do recebimento do link para testes, e do link de prova, recebido pelo candidato, no mínimo, 2 (dois) dias antes da 
realização da prova, o candidato poderá entrar em contato com o suporte, em horário comercial, das 08h às 12h e das 
13h30 às 18h, caso tenha eventuais problema de instalação do software para a realização da prova. Após às 16h do dia 
anterior ao da realização da prova, o Centro Universitário de Pato Branco – UNIDEP não prestará nenhum suporte técnico 
ao candidato, sendo de responsabilidade deste a garantia do bom funcionamento de seus equipamentos, softwares, 
rede de internet e energia elétrica para a realização da prova. 

 
 

 
Permanecem inalterados os demais itens, subitens, alíneas, anexo e dispositivos não citados nesta retificação.  
 

  

Pato Branco, 27 de abril de 2022.  

  

  

 
 

Ornella Bertuol Antunes 
Reitora 
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