
 

RETIFICAÇÃO Nº 2 

 

EDITAL 01/2020 DO PROCESSO DE REVALIDAÇÃO PELO RITO ORDINÁRIO DE REVALIDAÇÃO 
DE DIPLOMAS DE GRADUAÇÃO DE MEDICINA EXPEDIDOS POR INSTITUIÇÕES DE ENSINO 
ESTRANGEIRAS, DENOMINADO MAIS REVALIDA 2020 - 1ª EDIÇÃO, POR FORÇA DE 
CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICO-ACADÊMICA ENTRE UNIVERSIDADES PÚBLICAS 
BRASILEIRAS E ICESPE - INSTITUTO NACIONAL DE CONVALIDAÇÃO DO ENSINO 
ESTRANGEIRO 

O Conselho Diretor do ICESPE - Instituto Nacional de Convalidação do Ensino Estrangeiro, 
faz tornar pública a seguinte retificação no edital nº 01/2020 publicado no DOU em 20 de agosto de 
2020, Edição nº 160, Seção 3, páginas 135-138: 

 
Onde se lê: 
1.8. Não será aceito outro tipo de boleto bancário pago, a não ser o próprio do Processo de 
Revalidação de Diploma de Graduação de Medicina expedidos por instituições de ensino estrangeiras 
gerados pela Plataforma ICESPE Revalida.  
 
Leia-se: 
1.8. O pagamento da taxa de inscrição deverá ser realizado EXCLUSIVAMENTE via transferência ou 
depósito bancário para a conta Banco do Brasil – agência 1594-6, conta corrente 27.529-8, com titular 
o ICESPE – Instituto Nacional de Convalidação do Ensino Estrangeiro, com CNPJ 36.670.758/0001-
84, e o comprovante enviado para o email comprovantes@icespe.org.br até o dia 01 de outubro de 
2020, conforme estabelecido no Cronograma – Anexo I. 
 
Onde se lê: 
2.1 A inscrição na 1ª Etapa do Mais Revalida 2020 deverá ser realizada a partir da 0h do dia 28/08/2020 
até as 23h59min do dia 16/09/2020, Horário Oficial de Brasília, na Plataforma ICESPE Revalida, 
disponível no endereço eletrônico www.icespe.org.br, com valor de R$ 1.600,00 (mil e seiscentos 
reais).  
 
Leia-se: 
2.1 A inscrição na 1ª Etapa do Mais Revalida 2020 deverá ser realizada a partir da 0h do dia 11/09/2020 
até as 23h59min do dia 30/09/2020, Horário Oficial de Brasília, na Plataforma ICESPE Revalida, 
disponível no endereço eletrônico www.icespe.org.br, com valor de R$ 1.600,00 (mil e seiscentos 
reais).  
 
Onde se lê: 
2.2. O formulário de inscrição será preenchido via internet, na Plataforma ICESPE no endereço 
eletrônico mencionado no item anterior. Após o preenchimento do formulário, será gerado boleto 
bancário, que deverá ser impresso e pago em qualquer agência da rede bancária até a data de 
vencimento.  
 
Leia-se: 
2.2. O formulário de inscrição será preenchido via internet, na Plataforma ICESPE no endereço 
eletrônico mencionado no item anterior. Após o preenchimento do formulário, o candidato deverá 
realizar transferência bancária do valor de R$ 1.600,00 (mil e seiscentos reais) para a conta Banco do 



Brasil – agência 1594-6, conta corrente 27.529-8, com titular o ICESPE – Instituto Nacional de 
Convalidação do Ensino Estrangeiro, com CNPJ 36.670.758/0001-84.  
 
Onde se lê: 
 
2.2.1. Em caso de inconsistência no sistema de geração de boleto bancário de taxa de inscrição, o 
candidato poderá realizar transferência bancária do valor de R$ 1.600,00 (mil e seiscentos reais) para 
a conta Banco do Brasil – agência 1594-6, conta corrente 27.529-8, com titular o ICESPE – Instituto 
Nacional de Convalidação do Ensino Estrangeiro, com CNPJ 36.670.758/0001-84.  
 
Leia-se: 
 
Fica revogado o item 2.2.1, em razão do disposto no item 2.2. 
 
Onde se lê: 
 
2.2.3. A efetivação da inscrição somente ocorrerá após a confirmação, pelo banco, do pagamento do 
boleto referente à taxa e a entrega da documentação solicitada no item 2.3.  
 
Leia-se: 
 
2.2.3. A efetivação da inscrição somente ocorrerá após o recebimento do comprovante de 
transferência ou depósito bancário no email comprovantes@icespe.org.br até o dia 01 de outubro de 
2020, conforme estabelecido no Cronograma – Anexo I. 
 
Onde se lê: 
 
2.2.4. Para inscrever-se, o candidato deverá durante o período das inscrições:  
 
e) imprimir o boleto bancário; 
 
Leia-se: 
 
2.2.4. Para inscrever-se, o candidato deverá durante o período das inscrições:  
 
e) imprimir o comprovante de transferência ou depósito bancário, que deverá ser enviado para o email 
comprovantes@icespe.org.br até o dia 01 de outubro de 2020, conforme estabelecido no Cronograma 
– Anexo I. 
 
Onde se lê: 
 
2.3. Após a realização da inscrição via internet e pagamento do boleto bancário ou transferência 
bancária, se for o caso, o candidato deverá anexar na Plataforma ICESPE Revalida 
(www.icespe.org.br), na ÁREA DO CANDIDATO, os seguintes documentos, em formato PDF, 
copiados/digitalizados de forma legível:  
2.3.1. Diploma médico ORIGINAL, frente e verso, com selo da Embaixada ou Ministério das Relações 
Exteriores do país de origem, da autoridade consular brasileira ou com Apostilamento de Haia, 
regulamentado pela Convenção de Apostila da Haia, tratado internacional promulgado pelo Brasil por 
intermédio do Decreto n. 8.660, de 29 de janeiro de 2016 (não será aceito certificado de conclusão 
de curso);  



2.3.2. Documento de identidade com foto (RG, CNH ou Registro Nacional de Estrangeiro –RNE, em 
caso de candidato estrangeiro);  
2.3.3. Cadastro de Pessoa Física (CPF);  
2.3.4. Comprovante de pagamento do boleto bancário de inscrição.  
 
 
Leia-se: 
 
2.3. No ato da inscrição via internet, o candidato deverá anexar na Plataforma ICESPE Revalida 
(www.icespe.org.br), na ÁREA DE INSCRIÇÃO, os seguintes documentos, em formato PDF, 
copiados/digitalizados de forma legível:  
 
2.3.1. Diploma médico ORIGINAL, frente e verso, com selo da Embaixada ou Ministério das Relações 
Exteriores do país de origem, da autoridade consular brasileira ou com Apostilamento de Haia, 
regulamentado pela Convenção de Apostila da Haia, tratado internacional promulgado pelo Brasil por 
intermédio do Decreto n. 8.660, de 29 de janeiro de 2016. Em virtude da pandemia de Covid-19, será 
aceito TERMO DE COMPROMISSO firmado pelo próprio candidato no qual se responsabiliza de 
forma expressa, que apresentará a IES Revalidadora o Diploma Original com Apostilamento de Haia 
ou legalização consular, sob pena de eliminação do certame. 
2.3.2. Documento de identidade com foto (RG, CNH ou Registro Nacional de Estrangeiro –RNE, em 
caso de candidato estrangeiro);  
2.3.3. Cadastro de Pessoa Física (CPF);  
2.3.4. O comprovante de transferência ou depósito bancário deverá ser encaminhado 
EXCLUSIVAMENTE VIA EMAIL, para o endereço comprovantes@icespe.org.br até o dia 01 de 
outubro de 2020, conforme estabelecido no Cronograma – Anexo I. 
 
 
Onde se lê: 
 
2.7. A lista com os candidatos cujas inscrições foram DEFERIDAS será divulgada na Plataforma ICESPE, 
na página do Diário Oficial da União e subsidiariamente no site da Fundação VUNESP, 
www.vunesp.com.br,  no dia 30 de setembro de 2020.  
 
Leia-se: 
 
2.7. A lista com os candidatos cujas inscrições foram DEFERIDAS será divulgada na Plataforma ICESPE, 
na página do Diário Oficial da União e subsidiariamente no site da Fundação VUNESP, 
www.vunesp.com.br,  no dia 06 de outubro de 2020.  
 
Onde se lê: 
 
2.7.1. O candidato que tenha realizado inscrição e cujo nome não constar da lista de inscrições deferidas, 
por qualquer motivo, ou que apresente qualquer erro ortográfico no nome do inscrito ou inconsistência de 
dados, deverá entrar em contato pelo correio eletrônico secretaria@icespe.org.br, e apresentar os 
documentos comprobatórios listados no item 2.3. deste Edital, e/ou indicando o erro a ser retificado, das 
0h do dia 01 de outubro até as 23h59m do dia 02 de outubro de 2020, para checagem e eventual 
retificação.  
2.7.2. A lista RETIFICADA, caso haja, com os candidatos com inscrições deferidas será divulgada na 
Plataforma ICESPE e subsidiariamente no site da Fundação VUNESP, www.vunesp.com.br, no dia 07 de 
outubro de 2020, a partir das 14 horas. Não havendo necessidade de retificação, permanecerá a lista 
publicada no dia 30 de setembro de 2020.  
Leia-se: 



 
2.7.1. O candidato que tenha realizado inscrição e cujo nome não constar da lista de inscrições deferidas, 
por qualquer motivo, ou que apresente qualquer erro ortográfico no nome do inscrito ou inconsistência de 
dados, deverá entrar em contato pelo correio eletrônico secretaria@icespe.org.br, e apresentar os 
documentos comprobatórios listados no item 2.3. deste Edital, e/ou indicando o erro a ser retificado, das 
0h do dia 07 de outubro até as 23h59m do dia 08 de outubro de 2020, para checagem e eventual 
retificação.  
2.7.2. A lista RETIFICADA, caso haja, com os candidatos com inscrições deferidas será divulgada na 
Plataforma ICESPE e subsidiariamente no site da Fundação VUNESP, www.vunesp.com.br, no dia 11 de 
outubro de 2020, a partir das 14 horas. Não havendo necessidade de retificação, permanecerá a lista 
publicada no dia 06 de outubro de 2020.  
 
Onde se lê: 
 
2.9. A convocação dos candidatos aptos à realização da 1ª Etapa – prova Objetiva será divulgada na 
Plataforma ICESPE e na página da Fundação VUNESP, no endereço eletrônico www.vunesp.com.br, no 
link específico Área do Candidato, no dia 20 de outubro de 2020.  
 
Leia-se: 
 
2.9. A convocação dos candidatos aptos à realização da 1ª Etapa – prova Objetiva será divulgada na 
Plataforma ICESPE e na página da Fundação VUNESP, no endereço eletrônico www.vunesp.com.br, no 
link específico Área do Candidato, no dia 10 de novembro de 2020.  
 
Onde se lê: 
 
3.1. A prova objetiva de múltipla escolha da 1ª etapa será aplicada no dia 01 de novembro de 2020, das 
13 às 18 horas, Horário Oficial de Brasília, no local a ser divulgado no Edital de Convocação conforme 
previsto no item 2.9.  
 
Leia-se: 
 
3.1. A prova objetiva de múltipla escolha da 1ª etapa será aplicada no dia 22 de novembro de 2020, das 
13 às 18 horas, Horário Oficial de Brasília, no local a ser divulgado no Edital de Convocação conforme 
previsto no item 2.9.  
 
Onde se lê: 
 
3.14. A divulgação do gabarito e do caderno da prova objetiva ocorrerá no dia 04 de novembro de 2020, a 
partir das 15 horas, na Plataforma ICESPE – www.icespe.org.br, e na página da Fundação VUNESP, no 
endereço eletrônico www.vunesp.com.br.  
 
Leia-se: 
 
3.14. A divulgação do gabarito e do caderno da prova objetiva ocorrerá no dia 24 de novembro de 2020, a 
partir das 15 horas, na Plataforma ICESPE – www.icespe.org.br, e na página da Fundação VUNESP, no 
endereço eletrônico www.vunesp.com.br.  
 
Onde se lê: 
 
5.1. Os candidatos participantes da 1ª etapa do Mais Revalida 2020 seguirão os horários de realização de 
prova objetiva apresentados abaixo, de acordo com o Horário Oficial de Brasília: 
 

Aplicação da 1° etapa  01/11/2020 



Abertura dos portões  12h 
Fechamento dos portões  12h30 
Início das provas  13h 
Término das provas  18h 

 
 
Leia-se: 
 
5.1. Os candidatos participantes da 1ª etapa do Mais Revalida 2020 seguirão os horários de realização de 
prova objetiva apresentados abaixo, de acordo com o Horário Oficial de Brasília: 
 

Aplicação da 1° etapa  22/11/2020 
Abertura dos portões  12h 
Fechamento dos portões  12h30 
Início das provas  13h 
Término das provas  18h 

 
 
Onde se lê: 
 
7.6.2. O resultado da solicitação de atendimento especial será divulgado no dia 20 de outubro de 2020, na 
Plataforma ICESPE, no endereço eletrônico www.icespe.org.br, e na página da Fundação VUNESP, no 
endereço eletrônico www.vunesp.com.br.  
 
Leia-se: 
 
7.6.2. O resultado da solicitação de atendimento especial será divulgado no dia 10 de novembro de 2020, 
na Plataforma ICESPE, no endereço eletrônico www.icespe.org.br, e na página da Fundação VUNESP, no 
endereço eletrônico www.vunesp.com.br.  
 
Onde se lê: 
 
9.1. A lista com o resultado preliminar dos candidatos aprovados na 1ª etapa – Prova Objetiva será 
divulgada na Plataforma ICESPE, no endereço eletrônico www.icespe.org.br e subsidiariamente no site da 
Fundação Vunesp, www.vunesp.com.br, a partir das 14 horas do dia 25 de novembro de 2020. Será 
considerado aprovado na 1ª etapa o candidato que alcançar a nota igual ou superior a 60 (sessenta) 
pontos.  
 
Leia-se: 
 
9.1. A lista com o resultado preliminar dos candidatos aprovados na 1ª etapa – Prova Objetiva será 
divulgada na Plataforma ICESPE, no endereço eletrônico www.icespe.org.br e subsidiariamente no site da 
Fundação Vunesp, www.vunesp.com.br, a partir das 14 horas do dia 14 de dezembro de 2020. Será 
considerado aprovado na 1ª etapa o candidato que alcançar a nota igual ou superior a 60 (sessenta) 
pontos.  
 
Onde se lê: 
 
9.5. A lista com o resultado definitivo dos aprovados na 1ª Etapa – Prova Objetiva será divulgado na 
Plataforma ICESPE REVALIDA, no endereço eletrônico www.icespe.org.br, no dia 08 de dezembro de 
2020, após apreciação de eventuais recursos interpostos, como previsto no item 11 deste Edital.  
PARÁGRAFO ÚNICO: os candidatos aprovados na 1ª Etapa – Prova Objetiva deverão indicar a Instituição 
de Ensino Superior que revalidará o diploma, devendo optar por uma das instituições conveniadas 



elencadas na Plataforma ICESPE Revalida, Área do Candidato, no endereço eletrônico www.icespe.org.br, 
exclusivamente no período de 19/12/2020 a 04/01/2021. 
 
Leia-se: 
 
9.5. A lista com o resultado definitivo dos aprovados na 1ª Etapa – Prova Objetiva será divulgado na 
Plataforma ICESPE REVALIDA, no endereço eletrônico www.icespe.org.br, no dia 08 de janeiro de 2021, 
após apreciação de eventuais recursos interpostos, como previsto no item 11 deste Edital.  
PARÁGRAFO ÚNICO: os candidatos aprovados na 1ª Etapa – Prova Objetiva deverão indicar a Instituição 
de Ensino Superior que revalidará o diploma, devendo optar por uma das instituições conveniadas 
elencadas na Plataforma ICESPE Revalida, Área do Candidato, no endereço eletrônico www.icespe.org.br, 
exclusivamente no período de 11 a 22 de janeiro de 2021. 
 
Onde se lê: 
 
10.2.1. A inscrição para Realização de Estudos de Adaptação Complementares de Revalidação de 
Diplomas, bem como a escolha da Instituição de Ensino na qual o candidato habilitado cursará, deverá ser 
feita na Plataforma ICESPE Revalida, no endereço eletrônico www.icespe.org.br, no período de 09 de 
dezembro de 2020 até 09 de janeiro de 2021.  
 
Leia-se:  
 
10.2.1. A inscrição para Realização de Estudos de Adaptação Complementares de Revalidação de 
Diplomas, bem como a escolha da Instituição de Ensino na qual o candidato habilitado cursará, deverá ser 
feita na Plataforma ICESPE Revalida, no endereço eletrônico www.icespe.org.br, no período de 25 de 
janeiro de 2021 até 10 de fevereiro de 2021.  
 
Onde se lê: 
 
PARÁGRAFO ÚNICO: Todas as regras, prazos, valores e demais informações pertinentes à 2ª Etapa - 
Estudos de Adaptação Complementares de Revalidação de Diplomas serão divulgados em edital 
específico, a ser divulgado em data provável de 08 de dezembro de 2020, na Plataforma ICESPE Revalida 
e no Diário Oficial da União.  
 
Leia-se: 
 
PARÁGRAFO ÚNICO: Todas as regras, prazos, valores e demais informações pertinentes à 2ª Etapa - 
Estudos de Adaptação Complementares de Revalidação de Diplomas serão divulgados em edital 
específico, a ser divulgado em data provável de 22 de janeiro de 2021, na Plataforma ICESPE Revalida e 
no Diário Oficial da União.  
 
Onde se lê: 
 
11.1. O candidato que desejar interpor recurso contra gabarito, formulação ou conteúdo de questão da 
Prova Objetiva – 1ª Etapa deverá encaminhá-lo à Fundação VUNESP, no endereço eletrônico 
www.vunesp.com.br, na Área do Candidato – Recursos, e seguir as instruções ali contidas, a partir da 0h 
do dia 05 de novembro até as 23h59m do dia 06 de novembro de 2020.  
11.1.1. Os candidatos poderão acessar os seus resultados individuais de interposição de recurso contra 
gabarito, formulação ou conteúdo de questão da Prova Objetiva – 1ª Etapa no dia 25 de novembro de 
2020, a partir das 15 horas, na Plataforma ICESPE – www.icespe.org.br, e na página da Fundação 
VUNESP, no endereço eletrônico www.vunesp.com.br.  
11.2. O candidato que desejar interpor recurso contra o resultado preliminar da Prova Objetiva – 1ª Etapa 
deverá encaminhá-lo à Fundação VUNESP, no endereço eletrônico www.vunesp.com.br, na Área do 



Candidato – Recursos, e seguir as instruções ali contidas, a partir da 0h do dia 26 de novembro até as 
23h59m do dia 27 de novembro de 2020.  
11.2.1. Os candidatos poderão acessar os seus resultados individuais de interposição de recurso contra 
resultado preliminar da Prova Objetiva – 1ª Etapa no dia 08 de dezembro de 2020, a partir das 15 horas, 
na Plataforma ICESPE – www.icespe.org.br, e na página da Fundação VUNESP, no endereço eletrônico 
www.vunesp.com.br.  
 
Leia-se: 
 
11.1. O candidato que desejar interpor recurso contra gabarito, formulação ou conteúdo de questão da 
Prova Objetiva – 1ª Etapa deverá encaminhá-lo à Fundação VUNESP, no endereço eletrônico 
www.vunesp.com.br, na Área do Candidato – Recursos, e seguir as instruções ali contidas, a partir da 0h 
do dia 25 de novembro até as 23h59m do dia 26 de novembro de 2020.  
11.1.1. Os candidatos poderão acessar os seus resultados individuais de interposição de recurso contra 
gabarito, formulação ou conteúdo de questão da Prova Objetiva – 1ª Etapa no dia 14 de dezembro de 
2020, a partir das 15 horas, na Plataforma ICESPE – www.icespe.org.br, e na página da Fundação 
VUNESP, no endereço eletrônico www.vunesp.com.br.  
11.2. O candidato que desejar interpor recurso contra o resultado preliminar da Prova Objetiva – 1ª Etapa 
deverá encaminhá-lo à Fundação VUNESP, no endereço eletrônico www.vunesp.com.br, na Área do 
Candidato – Recursos, e seguir as instruções ali contidas, a partir da 0h do dia 15 de dezembro até as 
23h59m do dia 16 de dezembro de 2020.  
11.2.1. Os candidatos poderão acessar os seus resultados individuais de interposição de recurso contra 
resultado preliminar da Prova Objetiva – 1ª Etapa no dia 08 de janeiro de 2021, a partir das 15 horas, na 
Plataforma ICESPE – www.icespe.org.br, e na página da Fundação VUNESP, no endereço eletrônico 
www.vunesp.com.br.  
Onde se lê: 
 
ANEXO I – Cronograma da 1ª Edição do Processo de Revalidação de Diplomas de Graduação de 
Medicina Expedidos por Instituições de Ensino Estrangeiras – MAIS REVALIDA 2020 
 

CRONOGRAMA MAIS REVALIDA 2020 – 1ª EDIÇÃO 
EVENTO PERÍODO 

Período de inscrição  28/08 a 16/09/2020 
Prazo final para pagamento do boleto de inscrição e envio dos 
documentos para atendimento especial  

17/09/2020 

Divulgação da lista de inscrições deferidas  30/09/2020 
Período para solicitação de retificação para candidatos cujo 
nome não constar na lista de inscrições deferidas ou com erros 
ortográficos e inconsistência de dados 

01 a 02/10/2020 

Divulgação da lista retificada de candidatos com inscrição 
deferida e aptos a realizar a 1ª Etapa – Prova Objetiva, caso haja  

07/10/2020 

Divulgação do resultado de solicitação de atendimento especial 
e convocação para a Prova Objetiva – 1ª Etapa  

20/10/2020 

Aplicação da 1ª Etapa - Prova Objetiva  01/11/2020 
Divulgação do gabarito, caderno de provas  04/11/2020 
Período para interposição de recurso contra gabarito e questões 
de prova  

05 a 06/11/2020 

Divulgação do resultado do recurso contra o gabarito e questões 
da prova objetiva e do resultado preliminar dos candidatos 
aprovados na Prova Objetiva – 1ª Etapa, e espelho da Folha de 
Respostas do candidato. 

25/11/2020 

Período para interposição de recurso referente ao resultado da 
Prova Objetiva - Etapa  

26 a 27/11/2020 



Divulgação do resultado da interposição de recurso referente ao 
resultado da Prova Objetiva – 1ª Etapa  

08/12/2020 

Divulgação do resultado definitivo dos candidatos aprovados 
na Prova Objetiva – 1ª Etapa  

08/12/2020 

Período de escolha da IES revalidadora para candidatos 
aprovados na Prova Objetiva – 1ª Etapa  

19/12/2020 a 
04/01/2021 

Publicação de edital com as regras para inscrição e realização de 
Estudos de Adaptação Complementares de Revalidação de 
Diplomas – 2ª Etapa  

08/12/2020 

Período para inscrição e escolha da IES para Realização de 
Estudos de Adaptação Complementares de Revalidação de 
Diplomas – 2ª Etapa, para candidatos reprovados na Prova 
Objetiva - 1ª Etapa  

09/12/2020 a 
09/01/2021 

 
Leia-se: 
 
ANEXO I – Cronograma da 1ª Edição do Processo de Revalidação de Diplomas de Graduação de 
Medicina Expedidos por Instituições de Ensino Estrangeiras – MAIS REVALIDA 2020 
 

CRONOGRAMA MAIS REVALIDA 2020 – 1ª EDIÇÃO 
EVENTO PERÍODO 

Período de inscrição  11 a 30/09/2020 
Prazo final para pagamento da taxa de inscrição via transferência 
ou depósito bancário e envio do comprovante de pagamento e 
envio dos documentos para atendimento especial 

01/10/2020 

Divulgação da lista de inscrições deferidas  06/10/2020 
Período para solicitação de retificação para candidatos cujo 
nome não constar na lista de inscrições deferidas ou com erros 
ortográficos e inconsistência de dados 

07 a 08/10/2020 

Divulgação da lista retificada de candidatos com inscrição 
deferida e aptos a realizar a 1ª Etapa – Prova Objetiva, caso haja  

11/10/2020 

Divulgação do resultado de solicitação de atendimento especial 
e convocação para a Prova Objetiva – 1ª Etapa  

10/11/2020 

Aplicação da 1ª Etapa - Prova Objetiva  22/11/2020 
Divulgação do gabarito, caderno de provas e espelho da Folha 
de Respostas do candidato 

24/11/2020 

Período para interposição de recurso contra gabarito e questões 
de prova  

25 a 26/11/2020 

Divulgação do resultado individual de recurso e do resultado 
preliminar dos candidatos aprovados na Prova Objetiva – 1ª 
Etapa, de gabarito e caderno de provas 

14/12/2020 

Período para interposição de recurso referente ao resultado da 
Prova Objetiva - Etapa  

15 a 16/12/2020 

Divulgação do resultado da interposição de recurso referente ao 
resultado da Prova Objetiva – 1ª Etapa  

08/01/2021 

Divulgação do resultado definitivo dos candidatos aprovados 
na Prova Objetiva – 1ª Etapa  

08/01/2021 

Período de escolha da IES revalidadora para candidatos 
aprovados na Prova Objetiva – 1ª Etapa  

11/01 a 22/01/2021 

Publicação de edital com as regras para inscrição e realização de 
Estudos de Adaptação Complementares de Revalidação de 
Diplomas – 2ª Etapa  

22/01/2021 



Período para inscrição e escolha da IES para Realização de 
Estudos de Adaptação Complementares de Revalidação de 
Diplomas – 2ª Etapa, para candidatos reprovados na Prova 
Objetiva - 1ª Etapa  

25/01 a 10/02/2021 

 
 
 


