
 

RETIFICAÇÃO I -  EDITAL PARA INGRESSO POR TRANSFERÊNCIA EXTERNA PARA O CURSO DE MEDICINA 
PARA O SEMESTRE DE 2019.1  

 
  

O Centro Universitário Estácio de Ribeirão Preto, vem por meio deste, retificar os itens destacados a seguir: 

 

ONDE SE LÊ:  

 

1.  DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES  
 
1.1  O Concurso visa o provimento de 01 (uma) vaga para fins de TRANSFERÊNCIA para o Curso de MEDICINA, 
Bacharelado para o primeiro semestre de 2019. 
 

TABELA 1 – VAGAS DE TRANSFERÊNCIA EXTERNA 

01 

 
 

5.2  A matrícula dos classificados para as vagas será realizada das 12h do dia 25 de janeiro de 2019 até às 17h 

do dia 29 de janeiro de 2019, conforme a classificação dos candidatos. Caso algum candidato classificado não faça 

sua matrícula neste período, o CENTRO UNIVERSITÁRIO ESTÁCIO DE RIBEIRÃO PRETO fará a 1ª reclassificação no 

dia 30 de janeiro de 2019, convocando os candidatos com as notas subsequentes para se matricularem a partir das 

9h do dia 31 de janeiro de 2019 até às 17h do dia 04 de fevereiro de 2019, observado o horário de funcionamento 

da unidade.  

 

 

6 CALENDÁRIO DE EVENTOS 

 

CALENDÁRIO DO CONCURSO DE TRANSFERÊNCIA EXTERNA – 2018.1 

ETAPAS DATA 

Inscrição 22 de novembro de 2018 a 14 de janeiro de 2019, de 9h às 17 horas, 
observado o horário de funcionamento da unidade 

Prova escrita e Redação 22 de janeiro de 2019, às 9h, no CENTRO UNIVERSITÁRIO ESTÁCIO DE 
RIBEIRÃO PRETO, conforme endereço do item 2.1   

Divulgação das notas 25 de janeiro  de 2018, a partir das 12h 

Matrícula 25 de janeiro de 2019, a partir das 12h, a 29 de janeiro de 2019, até as 17 
horas, observado o horário de funcionamento da unidade 

Reclassificação 30 de janeiro de 2019, às 9 horas 

Matrícula da reclassificação 31 de janeiro de 2019 a 04 de fevereiro de 2019, de 9h às 17 horas, observado 
o horário de funcionamento da unidade 

Início das aulas  06 de fevereiro de 2019 

 

 

 

 



 

 

LEIA-SE: 

 

1.  DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES  
 
1.1  O Concurso visa o provimento de 04 (quatro) vagas para fins de TRANSFERÊNCIA para o Curso de MEDICINA, 
Bacharelado para o primeiro semestre de 2019. 
 

TABELA 1 – VAGAS DE TRANSFERÊNCIA EXTERNA 

04 

 

 

5.2  A matrícula dos classificados para as vagas será realizada das 12h do dia 25 de janeiro de 2019 até às 17h 

do dia 29 de janeiro de 2019, conforme a classificação dos candidatos. Caso algum candidato classificado não faça 

sua matrícula neste período, o CENTRO UNIVERSITÁRIO ESTÁCIO DE RIBEIRÃO PRETO fará a 1ª reclassificação no 

dia 31 de janeiro de 2019, convocando os candidatos com as notas subsequentes para se matricularem a partir das 

9h do dia 01 de fevereiro de 2019 até às 17h do dia 07 de fevereiro de 2019, observado o horário de funcionamento 

da unidade.  

 

 

6 CALENDÁRIO DE EVENTOS 

 

CALENDÁRIO DO CONCURSO DE TRANSFERÊNCIA EXTERNA – 2018.1 

ETAPAS DATA 

Inscrição 22 de novembro de 2018 a 14 de janeiro de 2019, de 9h às 17 horas, 
observado o horário de funcionamento da unidade 

Prova escrita e Redação 22 de janeiro de 2019, às 9h, no CENTRO UNIVERSITÁRIO ESTÁCIO DE 
RIBEIRÃO PRETO, conforme endereço do item 2.1   

Divulgação das notas 25 de janeiro  de 2018, a partir das 12h 

Matrícula 25 de janeiro de 2019, a partir das 12h, a 29 de janeiro de 2019, até as 17 
horas, observado o horário de funcionamento da unidade 

Reclassificação 31 de janeiro de 2019, às 9 horas 

Matrícula da reclassificação 01 de fevereiro de 2019 a 07 de fevereiro de 2019, de 9h às 17 horas, 
observado o horário de funcionamento da unidade 

Início das aulas  08 de fevereiro de 2019 

 

 

 

 

Ribeirão Preto, 30 de janeiro de 2019 


