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O Diretor/a Geral da FACULDADE SANTO AGOSTINHO DE ITABUNA - FASAI, situada à Avenida Ibicaraí, no 3.270, 
Bairro Nova Itabuna, cidade de Itabuna – Bahia, torna público que, em conformidade com a legislação institucional e 
disposições vigentes, a presente RETIFICAÇÃO ao Edital de seleção para bolsas sociais do Programa de Bolsas Mais 
Médicos do curso de Medicina para ingressantes no 2° semestre de 2022, operando as seguintes alterações a seguir 
expostas: 

 
ONDE SE LÊ: 

 
1.1.- A classificação dos candidatos concorrentes à bolsa de estudos integrais se dará pela sua nota do ENEM e do 
Vestibular Online, sem prejuízo dos requisitos constantes no presente edital, sendo 2 (duas) vagas para a modalidade 
com a nota do Enem e 2 (duas) vagas para a modalidade Vestibular Online, totalizando 4 (quatro) vagas. 

 

LEIA-SE: 

 
1.1.- A classificação dos candidatos concorrentes à bolsa de estudos integrais se dará pela sua nota do ENEM e do 
Vestibular Online, sem prejuízo dos requisitos constantes no presente edital, sendo 2 (duas) vagas para a modalidade 
com a nota do Enem e 3 (três) vagas para a modalidade Vestibular Online, totalizando 5 (cinco) vagas. 

 
 

ONDE SE LÊ: 

 4. DA DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA   

 

4.12.5- A classificação dos candidatos concorrentes à bolsa de estudos se dará a partir da classificação do Processo 
Seletivo do Edital 01/2022 para o curso de Medicina, sendo 02 (duas) vagas para a modalidade NOTA DO ENEM e 02 
(duas) para a modalidade VESTIBULAR ONLINE; 

 

LEIA-SE: 

4. DA DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA   

 

4.12.5- A classificação dos candidatos concorrentes à bolsa de estudos se dará a partir da classificação do Processo 
Seletivo do Edital 01/2022 para o curso de Medicina, sendo 02 (duas) vagas para a modalidade NOTA DO ENEM e 03 
(três) vagas para a modalidade VESTIBULAR ONLINE; 

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

 
 

 
ITABUNA/BA, 06 de maio de 2022. 

 
FACULDADE SANTO AGOSTINHO DE ITABUNA 

LUCIANO TOURINHO 

Diretoria Geral 

RETIFICAÇÃO Nº 01 AO EDITAL  DE SELEÇÃO PARA BOLSAS SOCIAIS PARA INGRESSANTES NO 2° 
SEMESTRE DE 2022 
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