
 

 

RETIFICAÇÃO IV - EDITAL Nº1 DO PROCESSO SELETIVO DE 2019.2 DO VESTIBULAR MEDICINA 
UNIFICADO DA UNIVERSIDADE ESTÁCIO DE SÁ E DO CENTRO UNIVERSITÁRIO ESTÁCIO DE 

RIBEIRÃO PRETO 

 
 

A UNIVERSIDADE ESTÁCIO DE SÁ E O CENTRO UNIVERSITÁRIO ESTÁCIO DE RIBEIRÃO PRETO, vem por 

meio deste, retificar os itens destacados a seguir: 
 

ONDE SE LÊ: 
 

4.9 A matrícula dos classificados para preenchimento das vagas reservadas para ENEM obedecerá ao 

cronograma do item 13 e terá início às 9h do dia 14 de junho de 2019 e terminará às 17h do dia 

17 de junho de 2019, conforme a classificação dos candidatos. 

 

4.10 Caso algum candidato classificado não realize sua matrícula no período previsto no item 4.9, as 

Instituições participantes deste Edital realizarão a primeira e única reclassificação no dia 18 de 

junho de 2019, convocando os candidatos com as notas subsequentes para se matricularem a 

partir das 9h do dia 24 de junho de 2019 até às 17h do dia 25 de junho de 2019. 

 
7.1 A prova será constituída de: 

 
a) Prova Objetiva contendo 60 (sessenta) questões de múltipla escolha, valendo 1,5 (dois) 

pontos cada, totalizando 90 (noventa) pontos; 

b) Prova de Redação, valendo 10 (dez) pontos; 
c) Prova Discursiva de Biologia, contendo 5 (cinco) questões, valendo 10 (dez) pontos cada; 
d) Prova Discursiva de Química, contendo 5 (cinco) questões, valendo 10 (dez) pontos cada; 

 
9.1  O resultado final da prova de vestibular terá caráter eliminatório e classificatório e será obtido 

pelo somatório dos pontos da Prova Objetiva e da Prova de Redação, totalizando o máximo de 100 

(cem) pontos. 

 

11.4 Os candidatos que não forem convocados ou não efetuarem matrícula por ocasião, deverão ficar 

atentos à divulgação de vagas remanescentes (Fase 3), conforme previsto no item 12, que será 

realizada somente pela internet, no portal www.estacio.br/medicina no dia 01 de agosto de 2019, 

conforme cronograma do item 13 deste Edital. 

 

 

12.4  Os candidatos que preencham os requisitos fixados para concorrer às vagas remanescentes 

mencionadas no item 12.2 deverão manifestar seu interesse no período de 02  de agosto de 2019 

à 03 de agosto de 2019, no site portal.estacio.br/medicina, conforme previsto no cronograma do 

item 13. 

 

13  CRONOGRAMA 
 

 

EVENTO 
 

PERÍODO 
 

LOCAL 

Procedimento de inscrição 26/04 a 20/06/2019 
 

portal.estacio.br/medicina 

Registro de interesse no aproveitamento do resultado do 
ENEM 

26/04 a 10/06/2019 

http://www.estacio.br/medicina


Habilitação para vaga de bolsa integral no campus Angra dos 
Reis 

26/04 a 10/06/2019 portal.estacio.br/medicina 

Apresentação de documentação para bolsista integral na 
unidade Angra dos Reis 

26/04 a 11/06/2019 Secretaria da unidade - Angra dos Reis 

 
Último dia de pagamento 

Aproveitamento do ENEM e 
Habilitação para Bolsista Integral 

11/06/2019  
Rede bancária ou Cartão de Crédito 

Processo Seletivo Vestibular 
2019.2 

21/06/2019 

Solicitação de condições específicas para realização da prova 
(candidatos portadores de necessidades especiais 

26/04 a 18/06/2019 
 

e-mail: medestacio@econrio.com.br 

 

Envio do Boletim de Desempenho com registro de notas 
do ENEM pelo sistema 

 
26/04 a 11/06/2019 

 

Envio pelo sistema de inscrição: 
selecao.econrio.com.br 

Divulgação da relação dos candidatos habilitados à matrícula 
(aproveitamento do resultado do ENEM) e habilitados para as 
vagas de bolsista integral 

13/06/2019 portal.estacio.br/medicina 

Matrícula dos candidatos habilitados pelo resultado do 
ENEM e candidatos habilitados para a vaga de Bolsa Integral 

17 e 18/06/2019 Secretaria da unidade 

Divulgação da Reclassificação (aproveitamento do resultado 
do ENEM) 

19/06/2019 portal.estacio.br/medicina 

Matrícula da Reclassificação dos candidatos habilitados pelo 
resultado do ENEM 

24 e 25/06/2019 Secretaria da unidade 

Emissão do Cartão de Confirmação de Inscrição 25/06/2019 portal.estacio.br/medicina 

Solicitação de regularização de informações do Cartão de 
Confirmação de Inscrição 

26/06/2019 
 

e-mail: medestacio@econrio.com.br 

Aplicação das Provas 30/06/2019 
Informado no Cartão de 
Confirmação de Inscrição 

Divulgação do gabarito e do padrão de respostas 01/07/2019 - 12h portal.estacio.br/medicina 

Recurso – Formulação das Questões e Gabarito 02/07/2019 portal.estacio.br/medicina 

Divulgação das notas 06/07/2019 portal.estacio.br/medicina 

Pedido de revisão de notas (Prova de Redação e Prova 
Discursiva) 

06/07 a 07/07/2019 portal.estacio.br/medicina 

Último dia de pagamento da taxa de revisão de notas 08/07/2019 Rede bancária ou Cartão de Crédito 

Divulgação das notas da revisão e da classificação 12/07/2019 portal.estacio.br/medicina 

Matrícula 15 a 17/07/2019 Secretaria da unidade 

Divulgação da 1ª listagem de reclassificação 18/07/2019 portal.estacio.br/medicina 

Matrícula dos candidatos (1ª reclassificação) 19/07/2019 Secretaria do Curso 

Divulgação da 2ª listagem de reclassificação 22/07/2019 portal.estacio.br/medicina 

Matrícula dos candidatos (2ª reclassificação) 23/07/2019 Secretaria do Curso 

Divulgação da 3ª listagem de reclassificação 24/07/2019 portal.estacio.br/medicina 

Matrícula dos candidatos (3ª reclassificação) 25/07/2019 Secretaria do Curso 

Divulgação da 4ª listagem de reclassificação 26/07/2019 portal.estacio.br/medicina 

Matrícula dos candidatos (4ª reclassificação) 29/07/2019 Secretaria do Curso 

Divulgação da 5ª listagem de reclassificação 30/07/2019 portal.estacio.br/medicina 

Matrícula dos candidatos (5ª reclassificação) 31/07/2019 Secretaria do Curso 

Divulgação de vagas remanescentes – Fase 3 01/08/2019 portal.estacio.br/medicina 

Escolha do curso/unidade – Vagas remanescentes /Fase 3 02 a 03/08/2019 portal.estacio.br/medicina 
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Divulgação da classificação – Vagas Remanescentes/Fase 04/08/2019 portal.estacio.br/medicina 

Matrícula de vagas de segunda opção 05 e 06/08/2019 Secretaria da unidade 

SEMANA DE BOAS VINDAS 05 a 09/08/2019 Unidade 

INÍCIO DAS AULAS 12/08/2019 Unidade 

 
 
LEIA-SE: 

 
 

4.9 A matrícula dos classificados para preenchimento das vagas reservadas para ENEM obedecerá ao 

cronograma do item 13 e terá início às 9h do dia 17 de junho de 2019 e terminará às 17h do dia 

18 de junho de 2019, conforme a classificação dos candidatos. 

 
4.10 Caso algum candidato classificado não realize sua matrícula no período previsto no item 4.9, as 

Instituições participantes deste Edital realizarão a primeira e única reclassificação no dia 19 de 

junho de 2019, convocando os candidatos com as notas subsequentes para se matricularem a 

partir das 9h do dia 24 de junho de 2019 até às 17h do dia 25 de junho de 2019. 

 
7.1 A prova será constituída de: 

 
a) Prova Objetiva contendo 60 (sessenta) questões de múltipla escolha, valendo 1,5 (um e meio) 

pontos cada, totalizando 90 (noventa) pontos; 

b) Prova de Redação, valendo 10 (dez) pontos; 

c) Prova Discursiva de Biologia, contendo 5 (cinco) questões, valendo 10 (dez) pontos cada, 

totalizando 50 (cinquenta) pontos; 

d) Prova Discursiva de Química, contendo 5 (cinco) questões, valendo 10 (dez) pontos cada, 

totalizando 50 (cinquenta) pontos; 

 
9.1  O resultado final da prova de vestibular terá caráter eliminatório e classificatório e será obtido 

pelo somatório dos pontos da Prova Objetiva e da Prova de Redação, totalizando o máximo de 200 

(duzentos) pontos. 

 

11.4 Os candidatos que não forem convocados ou não efetuarem matrícula por ocasião, deverão ficar 

atentos à divulgação de vagas remanescentes (Fase 3), conforme previsto no item 12, que será 

realizada somente pela internet, no portal www.estacio.br/medicina no dia 24 de julho de 2019, 

conforme cronograma do item 13 deste Edital. 

 

12.4 Os candidatos que preencham os requisitos fixados para concorrer às vagas remanescentes 

mencionadas no item 12.2 deverão manifestar seu interesse no período de 25 de julho de 2019 e 

26 de julho de 2019, no site portal.estacio.br/medicina, conforme previsto no cronograma do item 

13. 

 

 

CRONOGRAMA 
 

 

EVENTO 
 

PERÍODO 
 

LOCAL 

Procedimento de inscrição 26/04 a 20/06/2019 
 

portal.estacio.br/medicina 

Registro de interesse no aproveitamento do resultado do 
ENEM 

26/04 a 10/06/2019 

http://www.estacio.br/medicina


Habilitação para vaga de bolsa integral no campus Angra dos 
Reis 

26/04 a 10/06/2019 portal.estacio.br/medicina 

Apresentação de documentação para bolsista integral na 
unidade Angra dos Reis 

26/04 a 11/06/2019 Secretaria da unidade - Angra dos Reis 

 
Último dia de pagamento 

Aproveitamento do ENEM e 
Habilitação para Bolsista Integral 

11/06/2019  
Rede bancária ou Cartão de Crédito 

Processo Seletivo Vestibular 
2019.2 

21/06/2019 

Solicitação de condições específicas para realização da prova 
(candidatos portadores de necessidades especiais 

26/04 a 18/06/2019 
 

e-mail: medestacio@econrio.com.br 

 

Envio do Boletim de Desempenho com registro de notas 
do ENEM pelo sistema 

 
26/04 a 11/06/2019 

 

Envio pelo sistema de inscrição: 
selecao.econrio.com.br 

Divulgação da relação dos candidatos habilitados à matrícula 
(aproveitamento do resultado do ENEM) e habilitados para as 
vagas de bolsista integral 

13/06/2019 portal.estacio.br/medicina 

Matrícula dos candidatos habilitados pelo resultado do ENEM 
e candidatos habilitados para a vaga de Bolsa Integral 

17 e 18/06/2019 Secretaria da unidade 

Divulgação da Reclassificação (aproveitamento do resultado 
do ENEM) 

19/06/2019 portal.estacio.br/medicina 

Matrícula da Reclassificação dos candidatos habilitados pelo 
resultado do ENEM 

24 e 25/06/2019 Secretaria da unidade 

Emissão do Cartão de Confirmação de Inscrição 25/06/2019 portal.estacio.br/medicina 

Solicitação de regularização de informações do Cartão de 
Confirmação de Inscrição 

26/06/2019 
 

e-mail: medestacio@econrio.com.br 

Aplicação das Provas 30/06/2019 
Informado no Cartão de 
Confirmação de Inscrição 

Divulgação do gabarito e do padrão de respostas 01/07/2019 - 12h portal.estacio.br/medicina 

Recurso – Formulação das Questões e Gabarito 02/07/2019 portal.estacio.br/medicina 

Divulgação das notas 06/07/2019 portal.estacio.br/medicina 

Pedido de revisão de notas (Prova de Redação e Prova 
Discursiva) 

06/07 a 07/07/2019 portal.estacio.br/medicina 

Último dia de pagamento da taxa de revisão de notas 08/07/2019 Rede bancária ou Cartão de Crédito 

Divulgação das notas da revisão e da classificação 12/07/2019 portal.estacio.br/medicina 

Matrícula 15 a 17/07/2019 Secretaria da unidade 

Divulgação da 1ª listagem de reclassificação 18/07/2019 portal.estacio.br/medicina 

Matrícula dos candidatos (1ª reclassificação) 19/07/2019 Secretaria do Curso 

Divulgação de vagas remanescentes – Fase 3 24/07/2019 portal.estacio.br/medicina 

Escolha do curso/unidade – Vagas remanescentes /Fase 3 25 e 26/07/2019 portal.estacio.br/medicina 

Divulgação da classificação – Vagas Remanescentes/Fase 29/07/2019 portal.estacio.br/medicina 

Matrícula de vagas de segunda opção 30 e 31/07/2019 Secretaria da unidade 

SEMANA DE BOAS VINDAS 05 a 09/08/2019 Unidade 

INÍCIO DAS AULAS 12/08/2019 Unidade 

 

 

Rio de Janeiro, 15 de Junho de 2019 
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