
 

RETIFICAÇÃO I -  EDITAL DE CADASTRO DE RESERVA PARA PREENCHIMENTO DE VAGAS DO CURSO DE 
MEDICINA 2019.1 

 
  

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

destacados a seguir: 

ONDE SE LÊ:  

 

5.2  O quantitativo de vagas para o cadastro de reserva para o Curso de Medicina - Bacharelado, será divulgado na data 

15 de fevereiro de 2019, conforme calendário de eventos do item 9, e será preenchido pelos candidatos que obtiveram as 

maiores notas realizadas no ENEM dos anos de 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018.  

 

5.10  Após o término do período de inscrições, a Faculdade Estácio de Jaraguá do Sul, fará a análise e divulgará a listagem 

dos inscritos confirmados, que concluíram o processo de inscrição e realizaram o pagamento da taxa de inscrição de acordo 

com os prazos e termos do presente edital, com as respectivas notas. A consulta poderá ser feita no site 

www.estacio.br/medicina, no dia 12 de fevereiro de 2019 após às 18h. 

 

5.11  Deste resultado, o candidato que, apesar de ter realizado todas as etapas para concluir sua inscrição, não constar na 

lista dos inscritos ou que, porventura, identificar qualquer inexatidão nas informações divulgadas, poderá apresentar recurso 

da decisão, no dia 13 de fevereiro de 2019, no período de 9h às 17h, conforme calendário de eventos do item 9 deste Edital. 

Para apresentar o recurso, o candidato deverá comparecer à sala de matrícula da Faculdade Estácio de Jaraguá do Sul, 

conforme endereço definido no item 2.1 deste Edital, ou enviar e-mail para jaraguasul.medicina@estacio.br até às 17h do dia 

13 de fevereiro de 2019. 

 

6.1  A divulgação da nova relação dos candidatos classificados, após análise dos recursos, será realizada no dia 15 de 

fevereiro de 2019, após às 18h, no site www.estacio.br/medicina, estando condicionada à divulgação de existência de vagas 

disponíveis, conforme calendário de eventos do item 9.  

 

6.2  A matrícula dos classificados obedecerá ao calendário do item 9 deste Edital e terá início às 9h do dia 18 de fevereiro 

de 2019 e terminará às 17h do dia 19 de fevereiro de 2019, conforme a classificação dos candidatos. Caso algum candidato 

classificado não faça sua matrícula neste período, a Faculdade Estácio de Jaraguá do Sul fará a 1ª reclassificação no dia 20 de 

fevereiro de 2019, convocando os candidatos com as notas subsequentes para se matricularem a partir das 9h do dia 21 de 

fevereiro de 2019 até às 17h do dia 22 de fevereiro de 2019.  

 

6.15  O início das aulas está previsto para o dia 25 de fevereiro de 2019. 

 

7.1  Na eventualidade de surgimento de vagas decorrentes de desistência de matrícula, outra chamada será realizada, 

através do Portal (www.estacio.br/medicina), a partir das 18h do dia 20 de fevereiro de 2019, para matrícula a partir das 9h 

do dia 21de fevereiro de 2019 até às 17h do dia 22 de fevereiro  de 2019.  

 

 

9.  DO CALENDÁRIO DE EVENTOS  
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LEIA-SE: 

 

5.2  O quantitativo de vagas para o cadastro de reserva para o Curso de Medicina - Bacharelado, será divulgado na data 

25 de fevereiro de 2019, conforme calendário de eventos do item 9, e será preenchido pelos candidatos que obtiveram as 

maiores notas realizadas no ENEM dos anos de 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018.  

 

5.10  Após o término do período de inscrições, a Faculdade Estácio de Jaraguá do Sul, fará a análise e divulgará a listagem 

dos inscritos confirmados, que concluíram o processo de inscrição e realizaram o pagamento da taxa de inscrição de acordo 

com os prazos e termos do presente edital, com as respectivas notas. A consulta poderá ser feita no site 

www.estacio.br/medicina, no dia 25 de fevereiro de 2019 após às 18h. 

 

5.11  Deste resultado, o candidato que, apesar de ter realizado todas as etapas para concluir sua inscrição, não constar na 

lista dos inscritos ou que, porventura, identificar qualquer inexatidão nas informações divulgadas, poderá apresentar recurso 

da decisão, no dia 26 de fevereiro de 2019, no período de 9h às 17h, conforme calendário de eventos do item 9 deste Edital. 

Para apresentar o recurso, o candidato deverá comparecer à sala de matrícula da Faculdade Estácio de Jaraguá do Sul, 

conforme endereço definido no item 2.1 deste Edital, ou enviar e-mail para jaraguasul.medicina@estacio.br até às 17h do dia 

26 de fevereiro de 2019. 

 

6.1  A divulgação da nova relação dos candidatos classificados, após análise dos recursos, será realizada no dia 28 de 

fevereiro de 2019, após às 18h, no site www.estacio.br/medicina, estando condicionada à divulgação de existência de vagas 

disponíveis, conforme calendário de eventos do item 9.  

 

6.2  A matrícula dos classificados obedecerá ao calendário do item 9 deste Edital e terá início às 9h do dia 11 de março de 

2019 e terminará às 17h do dia 12 de março de 2019, conforme a classificação dos candidatos. Caso algum candidato 

classificado não faça sua matrícula neste período, a Faculdade Estácio de Jaraguá do Sul fará a 1ª reclassificação no dia 13 de 

março de 2019, convocando os candidatos com as notas subsequentes para se matricularem das 9h até as 17h do dia 14 de 

março de 2019.  

 

6.15  O início das aulas está previsto para o dia 11 de março de 2019. 

 

7.1  Na eventualidade de surgimento de vagas decorrentes de desistência de matrícula, outra chamada será realizada, 

através do Portal (www.estacio.br/medicina), a partir das 18h do dia 13 de março de 2019, para matrícula a partir das 9h até 

as 17h do dia 14 de março de 2019.  

EVENTOS DATA INÍCIO DATA FIM

Inscrições no site 22/01/2019 10/02/2019

Pagamento do Boleto da taxa de inscrição 22/01/2019 11/02/2019

Publicação das notas dos inscritos 12/02/2019 12/02/2019

Recurso 13/02/2019 13/02/2019

Divulgação das vagas disponíveis 15/02/2019 15/02/2019

Publicação de Classificados para matrícula 15/02/2019* 15/02/2019*

Matrícula 18/02/2019* 19/02/2019*

1ª Reclassificação do Concurso 20/02/2019* 20/02/2019*

Divulgação da 1ª Reclassificação 20/02/2019* 20/02/2019*

Matrícula 1ª Reclassificação 21/02/2019* 22/02/2019*

2ª Reclassificação do Concurso 25/02/2019* 25/02/2019*

Divulgação da 2ª Reclassificação 25/02/2019* 25/02/2019*

Matrícula 2ª Reclassificação 26/02/2019* 27/02/2019*

Início das Aulas 25/02/2019 25/02/2019

*Condicionado à disponibilidade de vagas 

CALENDÁRIO 2019.1
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9.  DO CALENDÁRIO DE EVENTOS  

 

CALENDÁRIO 2019.1 

EVENTOS DATA INÍCIO DATA FIM 

Inscrições no site 22/01/2019 10/02/2019 

Pagamento do Boleto da taxa de inscrição 22/01/2019 11/02/2019 

Publicação das notas dos inscritos 25/02/2019 25/02/2019 

Divulgação das vagas disponíveis 25/02/2019 25/02/2019 

Recurso 26/02/2019 26/02/2019 

Publicação de Classificados para matrícula 28/02/2019* 28/02/2019* 

Matrícula 11/03/2019* 12/03/2019* 

1ª Reclassificação do Concurso 13/03/2019* 13/03/2019* 

Divulgação da 1ª Reclassificação 13/03/2019* 13/03/2019* 

Matrícula 1ª Reclassificação 14/03/2019* 14/03/2019* 

2ª Reclassificação do Concurso 15/03/2019* 15/03/2019* 

Divulgação da 2ª Reclassificação 15/03/2019* 15/03/2019* 

Matrícula 2ª Reclassificação 18/03/2019* 18/03/2019* 

Início das Aulas 11/03/2019 11/03/2019 

* Condicionado à disponibilidade de vagas 

 

 

Jaraguá do Sul, 12 de fevereiro de 2019 


