
 

RETIFICAÇÃO I -  EDITAL Nº1 DO PROCESSO SELETIVO DE 2019.1 DA FACULDADE ESTÁCIO DE JUAZEIRO 
 

  

A FACULDADE ESTÁCIO DE JUAZEIRO – ESTÁCIO JUAZEIRO, considerando a constatação de erro material, retifica 

os itens destacados a seguir: 

ONDE SE LÊ:  

1.3 (...) Destas vagas, 1% (dez por cento) serão ofertadas com bolsa integral para todo o curso, obedecidas as 

condições do item 7 deste Edital. 

 

7.1 Nos termos do Edital nº 6/2014/SERES/MEC, item 6.1, a Faculdade Estácio de Juazeiro – ESTÁCIO JUAZEIRO 

concederá bolsas de estudos integrais, num total de 1% (um por cento) das vagas anuais autorizadas, para o curso 

de Medicina. 

 

7.2 Para concorrer às bolsas de estudo integrais, indicadas no item 7.1 deste Edital, os candidatos devem atender 

aos seguintes critérios cumulativos: 

a) Candidato nascido e morador da microrregião de saúde de Juazeiro/BA ou na microrregião de saúde de 

Petrolina/PE¹; 

 

12.1 Fica eleito o foro da Comarca de Alagoinhas do Estado da Bahia, com exclusão e renúncia a qualquer outro, 

por mais privilegiado que seja para dirimir questões oriunda do presente Concurso. 
 

LEIA-SE: 

1.3 (...) Destas vagas, 1% (um por cento) serão ofertadas com bolsa integral para todo o curso, obedecidas as 

condições do item 7 deste Edital. 

 

7.1 Nos termos do Edital nº 6/2014/SERES/MEC, item 6.1, a Faculdade Estácio de Juazeiro – ESTÁCIO JUAZEIRO 

concederá bolsa de estudo integral, num total de 1% (um por cento) das vagas anuais autorizadas, para o curso de 

Medicina. 

 

7.2 Para concorrer às bolsas de estudo integrais, indicadas no item 7.1 deste Edital, os candidatos devem atender 

aos seguintes critérios cumulativos: 

a) Candidato nascido na microrregião de saúde de Juazeiro/BA ou na microrregião de saúde de Petrolina/PE1 e, 

necessariamente, morador do município de Juazeiro, no estado da Bahia ¹; 

 

12.1 Fica eleito o foro da Comarca de Juazeiro do Estado da Bahia, com exclusão e renúncia a qualquer outro, por 

mais privilegiado que seja para dirimir questões oriunda do presente Concurso. 
 

 

 

Juazeiro, 08 de outubro de 2018. 


