
 

 

 

 

UNIVERSIDADE ESTÁCIO DE SÁ E 

CENTRO UNIVERSITÁRIO ESTÁCIO DE RIBEIRÃO PRETO 
 

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

UNIVERSITÁRIO ESTÁCIO DE RIBEIRÃO PRETO 
 
A UNIVERSIDADE ESTÁCIO DE SÁ- UNESA e o CENTRO UNIVERSITÁRIO ESTÁCIO DE RIBEIRÃO PRETO – ESTÁCIO 

RIBEIRÃO PRETO tornam público o QUADRO DE VAGAS REMANESCENTES – FASE 3, conforme item 12.2 do Edital I 

do Processo Seletivo Vestibular 2019.2 – VESTIBULAR MEDICINA UNIFICADO ESTÁCIO para preenchimento de vagas, 

referente ao 2º semestre de 2019, dos cursos de Medicina da UNESA nos campi João Uchôa, Presidente Vargas e Angra 

dos reis e o curso de Medicina do Centro Universitário Estácio de Ribeirão Preto no campus Ribeirânia, nos termos 

abaixo. 

 
QUADRO DE VAGAS REMANESCENTES – FASE 3 

 

CÓDIGO CAMPUS 
VAGAS 

REMANESCENTES 
CIDADE ENDEREÇO 

101 João Uchôa 21 Rio de Janeiro – RJ Rua do Bispo 83, Rio Comprido 

102 Presidente Vargas 32 Rio de Janeiro – RJ 
Av. Presidente Vargas, 642, 

Centro 

103 Angra do Reis 16 Angra dos Reis – RJ 
Av. dos Trabalhadores, 179, 

Jacuecanga 

201 Ribeirânia 4 Ribeirão Preto – SP 
Rua Abrahão Issa Halack, 980, 

Ribeirânia 

 
12.3 Estão aptos a se candidatar para as vagas remanescentes que serão publicadas, conforme item 12.2, os 

candidatos aprovados no Processo Seletivo Vestibular 2019.2 – VESTIBULAR MEDICINA UNIFICADO 

ESTÁCIO (não eliminados por falta à prova ou por nota, conforme os critérios do presente Edital) e que 

não tenham efetuado matrícula após as convocações previstas no cronograma do item 13. 

 

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 a 26 de julho de 2019, no site 

portal.estacio.br/medicina, conforme previsto no cronograma do item 13. 

 

12.5 O candidato interessado em continuar concorrendo às vagas remanescentes, divulgadas nesta etapa, 

deverá acessar o portal estacio.com.br/medicina, seguir as instruções ali contidas para acesso ao sistema 

de inscrição e fazer a opção pelas vagas disponíveis, podendo optar por um único curso/campus, mesmo 

que diferente da sua opção inicial quando da inscrição. 

 

12.6 O candidato poderá também, nesta etapa, optar por continuar na Lista de Espera do mesmo 

curso/campus da sua opção inicial, quando da inscrição, mesmo que não tenha vagas remanescentes na 

Fase 3. Nesse caso, fica ciente o candidato que somente será chamado caso surjam novas vagas para 

aquele curso/campos, em momento posterior, oriundas de cancelamento e/ou desistência, ficando o 

candidato impedido de concorrer a vagas em outro curso/campus. Este candidato deverá observar os 

prazos e procedimentos definidos no item 12.4. 

 



 

 

12.7 O candidato que deixar de realizar o procedimento previsto no item 12.4 não concorrerá às vagas 

remanescentes e não será incluído na lista de espera. 

 

12.8 Para efeito de classificação das vagas remanescentes, serão considerados o total de pontos obtidos no 

presente Processo Seletivo Vestibular 2019.2. 

 
12.9 O não comparecimento à matrícula da classificação das vagas remanescentes caracteriza a desistência do 

candidato e, portanto, sua eliminação do Processo Seletivo Vestibular 2019.2. 

 

12.10 Na hipótese de surgimento de vagas ociosas (Fase 4), após a divulgação das vagas remanescentes (Fase 

3), o preenchimento das mesmas será procedido de acordo com a escolha de curso/campus realizada 

pelos candidatos na Fase 3 de registro de interesse nas vagas remanescentes ou na opção de permanecer 

na lista de espera do curso/unidade selecionado inicialmente quando da inscrição. Respeitado este 

critério, serão classificados em ordem decrescente do total de pontos obtidos pelos candidatos nas provas 

do presente Processo Seletivo Vestibular 2019.2, observado normas e prazos fixados quando da 

divulgação desse Edital. 

 

12.11 As convocações de candidatos para complementação das vagas ociosas (Fase 4) posteriores à divulgação 

do resultado de vagas remanescentes (Fase 3), no caso de ocorrerem novas desistências ou 

cancelamentos de matrículas, poderão ser realizadas até o limite previsto na legislação acadêmica por 

meio da divulgação de listagens no portal estacio.com.br/medicina. 

 

 
Rio de Janeiro, 24/07/2019 


