
 

RETIFICAÇÃO I - EDITAL Nº3 DO PROCESSO SELETIVO DE 2019.1 DA UNIVERSIDADE ESTÁCIO DE SÁ  
 

A UNIVERSIDADE ESTÁCIO DE SÁ (UNESA), vem por meio deste, retificar os itens destacados a seguir: 

ONDE SE LÊ:  

 

A UNIVERSIDADE ESTÁCIO DE SÁ (UNESA), torna pública a abertura de inscrições e estabelece normas relativas para CADASTRO 

DE RESERVA para preenchimento de vagas dos cursos de Medicina referente ao 1º semestre de 2019, condicionado à existência 

de vagas remanescentes do Edital nº2/2019, nos termos abaixo. 

 

1.3  Poderão realizar o CADASTRO DE RESERVA para o preenchimento de vagas remanescentes do Edital nº2/2019 para 

os Cursos de Medicina da UNESA, candidatos que já concluíram o Ensino Médio (2º Grau). O quantitativo de vagas disponíveis 

e o resultado ocorrerão conforme previsto no calendário do item 11.   

 

1.4.  Os resultados deste Concurso serão válidos, apenas, para o preenchimento das vagas oferecidas para o ingresso nos 

Cursos de Medicina da Universidade Estácio de Sá, campus João Uchôa, Presidente Vargas e Angra dos Reis no 1º semestre de 

2019, no estado do Rio de Janeiro, conforme endereços definidos no item 2.1 deste Edital, condicionado à existência de vagas 

remanescentes do Edital nº2/2019.  

 

LEIA-SE: 

 

A UNIVERSIDADE ESTÁCIO DE SÁ (UNESA), torna pública a abertura de inscrições e estabelece normas relativas para CADASTRO 

DE RESERVA para preenchimento de vagas dos cursos de Medicina referente ao 1º semestre de 2019, condicionado à existência 

de vagas remanescentes do Edital nº2/2019 para os cursos dos campi João Uchôa e Angra das Reis e a antecipação de vagas 

do processo seletivo 2019.2 para o campus Presidente Vargas, nos termos abaixo.  

 

1.3  Poderão realizar o CADASTRO DE RESERVA para o preenchimento de vagas remanescentes do Edital nº2/2019 para 

os Cursos de Medicina da UNESA dos campi João Uchôa e Angra das Reis e para o preenchimento das vagas antecipadas do 

processo seletivo 2019.2 para o campus Presidente Vargas, candidatos que já concluíram o Ensino Médio (2º Grau). O 

quantitativo de vagas disponíveis e o resultado ocorrerão conforme previsto no calendário do item 11.   

 

1.4.  Os resultados deste Concurso serão válidos, apenas, para o preenchimento das vagas oferecidas para o ingresso nos 

Cursos de Medicina da Universidade Estácio de Sá, campus João Uchôa, Presidente Vargas e Angra dos Reis no 1º semestre de 

2019, no estado do Rio de Janeiro, conforme endereços definidos no item 2.1 deste Edital, condicionado à existência de vagas 

remanescentes do Edital nº2/2019 para os cursos dos campi João Uchôa e Angra das Reis e a possibilidade de antecipação de 

vagas do processo seletivo 2019.2 para o campus Presidente Vargas.  

 

1.7 A instituição esclarece que, no caso do curso de Medicina do campus Presidente Vargas, as 150 (cento e cinquenta) 

vagas, oferecidas no âmbito do Edital nº1/2019 e do Edital nº2/2019, foram preenchidas em sua totalidade, por conseguinte, 

não restando vagas remanescentes para serem ofertadas no presente Edital. Desta forma, a Universidade Estácio de Sá, de 

acordo com suas prerrogativas de autonomia, previstas no Decreto nº 9.235/2017 e na Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional (Lei nº 9.394//1996), optou por antecipar 5 (cinco) vagas, que seriam ofertadas no processo seletivo de 2019.2 do 

curso de Medicina do campus Presidente Vargas para ofertar neste Edital nº3/2019. Desta forma, restando claro que o 

presente Edital permaneceu condicionado à existência de vagas remanescentes do Edital nº2/2019 apenas referente aos cursos 

de Medicina do campus João Uchôa e Angra dos Reis. Em relação ao campus Presidente Vargas, não houve vagas 

remanescentes do Edital nº2/2019. 

 

Rio de Janeiro, 20 de março de 2019 


