
  
 
 
 
 
 
 
 

 

TERMO ADITIVO nº 01 
 

AO EDITAL DE PROCESSO SELETIVO DO PROGRAMA DE BOLSA DE ESTUDO SOCIAL 
PARA O 2° SEMESTRE DO ANO DE 2020 DA FUNDAÇÃO BENEDITO PEREIRA NUNES, 
MANTENEDORA DA FACULDADE DE MEDICINA DE CAMPOS. 
 

Onde lê-se: 
 
3. DA INSCRIÇÃO 

 
3.1. O estudante deverá imprimir o Formulário de Inscrição de Bolsa de Estudo Social 
disponibilizado no site http://www.fmc.br, a partir do dia 30/06/2020. 

 
3.2.A entrega do Formulário de Inscrição de Bolsa de Estudo Social devidamente preenchido e 
assinado, bem como da documentação listada neste Edital, será realizada no setor do Serviço 
Social da FMC no período de: 
 
- Para os estudantes matriculados do 2º período ao 12º período: 13/07/2020 a 13/08/2020. 
OBS: Essas datas poderão sofrer alterações em decorrência da pandemia em curso da 

Covid-19. 
 
- Para os estudantes matriculados no 1º período, o prazo de inscrição será divulgado num 
segundo momento, por meio de termo aditivo ao presente edital, haja vista a necessidade 
de readequação dos critérios de ingresso na Faculdade de Medicina de Campos, ocorrida 
em virtude da pandemia do Novo Coronavírus, que está a impedir a realização de 
vestibular. 
 
3.3.O atendimento para entrega do Formulário e documentos ocorrerá nos seguintes 
horários, mediante agendamento prévio: 

 2ª feiras, 3ª feiras, 5ª feiras e 6ª feiras: das 08h às 11h30m e das 13hàs 16h30m. 

 4ª feiras: das 08h às 11h30min e das 14h às 18h. 
 
3.4. O AGENDAMENTO de horário para a entrega do Formulário e documentos será feito 
com antecedência através do telefone (22) 2101-2929, a partir do dia 06/07/2020, às 2ª 
feiras, 3ª feiras, 5ª feiras e 6ª feiras: das 08h30m às 11h30m. 
 
3.4.1 Para os estudantes matriculados no 1º período, o prazo de entrega seguirá o disposto 
em futuro termo aditivo ao presente edital. 

 
Lê-se: 

 
3. DA INSCRIÇÃO 

 

http://www.fmc.br/


3.1. O estudante deverá imprimir o Formulário de Inscrição de Bolsa de Estudo Social 
disponibilizado no site http://www.fmc.br, a partir do dia 30/06/2020. 

 
3.2.A entrega do Formulário de Inscrição de Bolsa de Estudo Social devidamente preenchido e 
assinado, bem como da documentação listada neste Edital, será realizada no setor do Serviço 
Social da FMC no período de: 
 
- Para os estudantes matriculados do 2º período ao 12º período: 13/07/2020 a 13/08/2020. 
 
- Para os estudantes matriculados 1º período: 01/09/2020 a 10/09/2020. 
 
3.3.O atendimento para entrega do Formulário e documentos ocorrerá nos seguintes 
horários, mediante agendamento prévio: 

 2ª feiras, 3ª feiras, 5ª feiras e 6ª feiras: das 08h às 11h30m e das 13hàs 16h30m. 

 4ª feiras: das 08h às 11h30min e das 14h às 18h. 
 
3.4. O AGENDAMENTO de horário para a entrega do Formulário e documentos será feito 
com antecedência através do telefone (22) 2101-2929, a partir do dia 24/08/2020, às 2ª 
feiras, 3ª feiras, 5ª feiras e 6ª feiras: das 08h30m às 11h30m. 
 

 
Onde lê-se: 

 
6. DO PRAZO 
 
6.1 Data de entrega do Formulário de Inscrição de Bolsa de Estudo Social e documentação para 
os estudantes matriculados do 2º período ao 12º período será de 13/07/2020 a 13/08/2020. 
 
OBS: Essas datas poderão sofrer alterações em decorrência da pandemia em curso da 

Covid-19. 
 
6.2 Para os estudantes matriculados no 1º período, o prazo de entrega seguirá o disposto 
em futuro termo aditivo ao presente edital. 
 

 Lê-se: 
 

6. DO PRAZO 
 
6.1 Data de entrega do Formulário de Inscrição de Bolsa de Estudo Social e documentação para 
os estudantes matriculados do: 

- 2º período ao 12º período será de 13/07/2020 a 13/08/2020. 
 
- 1º período será de 01/09/2020 a 10/09/2020.  

 
 
Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Edital. 
 

Campos dos Goytacazes (RJ), 03 de agosto de 2020. 
 

__________________________________________  
Márcio Sidney Pessanha de Souza 

Presidente da Fundação Benedito Pereira Nunes 

http://www.fmc.br/
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