
 

RETIFICAÇÃO I - EDITAL Nº1 DO PROCESSO SELETIVO DE 2019.1 DA FACULDADE ESTÁCIO DE JARAGUÁ 
DO SUL – ESTÁCIO JARAGUÁ DO SUL 

 
  

A FACULDADE ESTÁCIO DE JARAGUÁ DO SUL – ESTÁCIO JARAGUÁ DO SUL, vem por meio deste, retificar os itens 

destacados a seguir: 

ONDE SE LÊ:  

CONCURSO PARA PREENCHIMENTO DE 26 VAGAS DO CURSO DE MEDICINA - 2019.1 

 

1.3 O Concurso visa ao provimento de 26 (vinte e seis) vagas para ingresso no Curso de Medicina (código e-MEC: nº 
1408508), Bacharelado, autorizado pela Portaria Ministerial nº 151, de 08/03/2018, publicada no Diário Oficial da União de 

09/03/2018. Destas vagas, 2% (dois por cento) serão ofertadas com bolsa integral para todo o curso, obedecidas as condições 

do item 7 deste Edital. 

 
6.2  O concurso do curso de Medicina da Faculdade Estácio de Jaraguá do Sul – ESTÁCIO JARAGUÁ DO SUL visa ao 

provimento de até 25 (vinte e cinco) vagas regulares e 1 (uma) vagas com bolsa integral, obedecidas às condições do item 7 

deste Edital, totalizando 26 (vinte e seis) vagas. As 25 (vinte e cinco) vagas regulares serão preenchidas pelos candidatos que 

obtiverem as maiores notas realizadas no ENEM de 2013, 2014, 2015, 2016 ou 2017 (citados no item 3.2.1). As vagas de bolsas 

integrais serão preenchidas conforme descrito no item 7 deste Edital.  

 

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

seguintes critérios cumulativos:  

 

10.1.  Estará sujeito a eliminação o candidato que: 

 

a. não apresentar documentação comprobatória de conclusão de escolaridade (Ensino Médio), nos prazos estabelecidos neste 

Edital; 

b. preencher, no portal de inscrição, nota diversa da realizada nas provas do ENEM. A Faculdade Estácio de Jaraguá do Sul – 

ESTÁCIO JARAGUÁ DO SUL, fará uma conferência das notas com a base de dados oficial do INEP e entrará em contato com o 

candidato no intuito de sanar eventuais divergências de notas. Busca-se, desta forma, criar oportunidade para que o candidato 

ajuste quaisquer informações equivocadas, evitando a desclassificação no Concurso. De toda forma, a responsabilidade do 

preenchimento das notas é de inteira responsabilidade do candidato e se o mesmo, após contato da unidade, não se 

manifestar, no prazo estipulado para correção das notas, será desclassificado, conforme definido no item 5.7 deste Edital; 

c. não atender aos critérios mínimos das notas obtidas no ENEM, conforme estabelecido no item 5.3 deste Edital; 

d. não comparecer munido de login/senha para acesso do site do INEP para verificação das notas obtidas no processo seletivo 

do ENEM. 

 

LEIA-SE: 

CONCURSO PARA PREENCHIMENTO DE 50 VAGAS DO CURSO DE MEDICINA - 2019.1 

 

1.3 O Concurso visa ao provimento de 50 (cinquenta) vagas para ingresso no Curso de Medicina (código e-MEC: nº 

1408508), Bacharelado, autorizado pela Portaria Ministerial nº 151, de 08/03/2018, publicada no Diário Oficial da União de 

09/03/2018. Destas vagas, 2% (dois por cento) serão ofertadas com bolsa integral para todo o curso, obedecidas as condições 

do item 7 deste Edital. 

 



6.2  O concurso do curso de Medicina da Faculdade Estácio de Jaraguá do Sul – ESTÁCIO JARAGUÁ DO SUL visa ao 

provimento de até 49 (quarenta e nove) vagas regulares e 1 (uma) vaga com bolsa integral, obedecidas às condições do item 

7 deste Edital, totalizando 50 (cinquenta) vagas. As 49 (quarenta e nove) vagas regulares serão preenchidas pelos candidatos 

que obtiverem as maiores notas realizadas no ENEM de 2013, 2014, 2015, 2016 ou 2017 (citados no item 3.2.1). As vagas de 

bolsas integrais serão preenchidas conforme descrito no item 7 deste Edital.  

 
7.2 Para concorrer à bolsa de estudo integral, indicadas no item 7.1 deste Edital, os candidatos devem atender aos 

seguintes critérios cumulativos:  

 
10.1.  Estará sujeito a eliminação o candidato que: 

 

a. não apresentar documentação comprobatória de conclusão de escolaridade (Ensino Médio), nos prazos estabelecidos neste 

Edital; 

b. preencher, no portal de inscrição, nota diversa da realizada nas provas do ENEM. A Faculdade Estácio de Jaraguá do Sul – 

ESTÁCIO JARAGUÁ DO SUL, fará uma conferência das notas com a base de dados oficial do INEP e entrará em contato com o 

candidato no intuito de sanar eventuais divergências de notas. Busca-se, desta forma, criar oportunidade para que o candidato 

ajuste quaisquer informações equivocadas, evitando a desclassificação no Concurso. De toda forma, a responsabilidade do 

preenchimento das notas é de inteira responsabilidade do candidato e se o mesmo, após contato da unidade, não se 

manifestar, no prazo estipulado para correção das notas, será desclassificado, conforme definido no item 6.7 deste Edital; 

c. não atender aos critérios mínimos das notas obtidas no ENEM, conforme estabelecido no item 5.3 deste Edital; 

d. não comparecer munido de login/senha para acesso do site do INEP para verificação das notas obtidas no processo seletivo 

do ENEM. 

 

 

Jaraguá do Sul, 04 de janeiro de 2019 


