FACULDADE DE MEDICINA DE BARBACENA
EDITAL Nº 02/20121
EDITAL DO PROCESSO SELETIVO para o 2º semestre de 2021 da Faculdade de Medicina de Barbacena
Retificação Nº 02
O Diretor da Faculdade de Medicina de Barbacena-FAME/FUNJOBE, no uso de suas atribuições, COMUNICA que
foram efetuadas as seguintes alterações nos itens do Edital do vestibular, divulgado em 11 de maio de 2021.

1. Altera-se o segundo parágrafo do Edital, que passa a vigorar com a seguinte redação:

O Processo Seletivo on-line será realizado exclusivamente on-line, por meio de browser seguro,
instalado no computador pessoal do candidato, em modo e momento oportunos. Para sua realização,
é necessário que o candidato possua computador desktop ou laptop / notebook com sistema
operacional Windows 8.1 ou superior, com acesso à internet e dotado de webcam portátil e microfone
(item 3.4).
2 Altera-se o item 3.5.1 do Edital, que passa a vigorar com a seguinte redação:

3.5.1 Para a realização da prova on-line, será necessário que o candidato disponha de computador
(desktop ou laptop / notebook), do qual seja administrador em função da necessidade de instalação de
navegador seguro, com webcam portátil e microfone em pleno funcionamento, que atenda aos
seguintes requisitos mínimos:
●

●
●
●

●
●
●
●

Sistema operacional: Windows 8.1 ou superior e MacOs Mojave 10.14.6 ou superior. (ATENÇÃO:
equipamentos com sistema operacional Linux ou Chromebook, por incompatibilidade técnica
com o sistema, não serão permitidos.);
Processador Core i3 ou superior;
Memória RAM 4GB ou superior;
Webcam portátil de 0.9 megapixel ou superior (não sendo aceito nenhum tipo de câmera
integrada ao computador ou de smartphones);
Microfone;
Fonte de energia com capacidade para 5 (cinco) horas de preferência conectado à rede elétrica;
Espaço de armazenamento mínimo em disco de 500 MB;
Internet com velocidade mínima de 10 (dez) Mbps (megabits por segundo), tanto para download
quanto para upload, facultado ao candidato, se desejar, providenciar rede reserva de internet
com as mesmas condições.

1

3

Altera-se o item 4.4.20.1 alínea “c” do Edital, que passa a vigorar com a seguinte redação:

C) Para realizar a prova, o candidato deverá possuir Webcam portátil de 0.9 megapixel ou superior,
item 3.4.1.
Permanecem inalteradas as demais disposições do Edital.

Barbacena, 02 de junho de 2021

Barbacena, 02 de junho de 2021.
Professor José Orleans da Costa
Presidente da Comissão do Processo Seletivo
Faculdade de Medicina de Barbacena-FAME/FUNJOBE
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