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ERRATA DO EDITAL 
 
 

EDITAL DO CONCURSO VESTIBULAR PARA O 
CURSO DE GRADUAÇÃO EM MEDICINA 2021 

 
No edital publicado em 26 de outubro de 2020, 
 
onde se lê: 
 

“1) Modalidades de acesso: o ingresso no curso de graduação em Medicina da Universidade se dará 
por meio de três modalidades: 
 
Modalidade I – Verificação de conhecimentos, capacidades e habilidades intelectuais evidenciadas nas 
respostas a instrumentos de medida que constituem a prova presencial do Concurso Vestibular para o 
curso de graduação em Medicina 2021 da PUCRS. 
Obs.: Caso entre em vigor Decreto impedindo a realização da prova presencial no município de 
Porto Alegre/RS na data prevista neste Edital, a Modalidade I (prova presencial) será cancelada, e 
as vagas dessa modalidade serão disponibilizadas para os candidatos da Modalidade II, ou seja, 
candidatos inscritos para a utilização da nota do ENEM (Exame Nacional do Ensino Médio). Na 
hipótese do cancelamento da Modalidade I, o(a) candidato(a) inscrito(a) nesta terá sua inscrição 
cancelada e o valor da inscrição devolvido em sua totalidade via depósito em conta corrente 
informada pelo(a) candidato(a) ou seu representante. 
 
Modalidade II – Aproveitamento do resultado obtido pelo candidato no ENEM entre 2016 e 2019. Obs.: 
O(a) candidato(a) que optar concorrer na Modalidade II deverá ter realizado o ENEM entre 2016 e 
2019, com média superior ou igual a 600 (seiscentos) pontos e nota da redação superior a zero. 
 
Modalidade III – Realização da prova presencial ou aproveitamento do resultado do ENEM. O(a) 
candidato(a) será classificado(a) na modalidade em que obtiver a melhor colocação. 
Obs.: Caso entre em vigor Decreto impedindo a realização da prova presencial no município de 
Porto Alegre/RS na data prevista neste edital, a Modalidade I (prova presencial) será cancelada, e 
as vagas dessa modalidade serão disponibilizadas para os candidatos da Modalidade II, ou seja, 
os candidatos inscritos na Modalidade III (prova presencial e ENEM) terão suas inscrições 
mantidas, porém concorrerão apenas pela Modalidade II (ENEM).” 
 

 
 
Leia-se: 
 

“1) Modalidades de acesso: o ingresso no curso de graduação em Medicina da Universidade se dará 
por meio de três modalidades: 
 
Modalidade I – Verificação de conhecimentos, capacidades e habilidades intelectuais evidenciadas nas 
respostas a instrumentos de medida que constituem a prova presencial do Concurso Vestibular para o 
curso de graduação em Medicina 2021 da PUCRS. 
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Modalidade II – Aproveitamento do resultado obtido pelo candidato no ENEM entre 2016 e 2019. Obs.: 
O(a) candidato(a) que optar concorrer na Modalidade II deverá ter realizado o ENEM entre 2016 e 
2019, com média superior ou igual a 600 (seiscentos) pontos e nota da redação superior a zero. 
 
Modalidade III – Realização da prova presencial ou aproveitamento do resultado do ENEM. O(a) 
candidato(a) será classificado(a) na modalidade em que obtiver a melhor colocação. 
 
 
Observação para as Modalidades I, II e III: Caso entre em vigor Decreto impedindo a realização da 
prova presencial no município de Porto Alegre/RS na data prevista neste edital, o Concurso 
Vestibular para o curso de graduação em Medicina 2021 será adiado e a nova data será 
comunicada após a publicação de um novo Decreto que permita a realização da prova presencial.” 
 
 
 
Porto Alegre, 1º de dezembro de 2020 
 
Prof. Ir. Manuir José Mentges – Pró-Reitor de Graduação e Educação Continuada 
 
Prof. Dr. Ir. Evilázio Teixeira – Reitor 


