
 

 

 
RETIFICAÇÃO I - EDITAL Nº1 DO PROCESSO SELETIVO DE 2020.1 

 
 

A FACULDADE ESTÁCIO DE JUAZEIRO, vem por meio deste, retificar os itens destacados a seguir: 
 

ONDE SE LÊ: 
 

CONCURSO PARA PREENCHIMENTO DE 116 VAGAS DO CURSO DE MEDICINA - 2020.1 

 
1.3 O Concurso visa ao provimento de 116 (cento e dezesseis) vagas para ingresso no Curso de Medicina (código e-
MEC: nº1399618), Bacharelado, reconhecido pela Portaria Ministerial nº Portaria nº220 de 27/03/2018, publicada no 
Diário Oficial da União no dia 28/03/2018. Das vagas anuais autorizadas, 2% (dois por cento) serão ofertadas com bolsa 
integral para todo o curso, obedecidas as condições do item 6 deste Edital. 
 
5.2 O concurso do curso de Medicina da FACULDADE ESTÁCIO DE JUAZEIRO visa ao provimento de até 115 (cento e 
quinze) vagas regulares e 1 (uma) vaga com bolsa integral, obedecidas às condições do item 6 deste Edital, totalizando 
116 (cento e dezesseis) vagas. As 115 (cento e quinze) vagas regulares serão preenchidas pelos candidatos que obtiverem 
as maiores notas realizadas no ENEM de 2015, 2016, 2017, 2018 ou 2019. A 1 (uma) vaga de bolsa integral será preenchida 
conforme descrito no item 6 deste Edital. 

 

  LEIA-SE:  

 

CONCURSO PARA PREENCHIMENTO DE 117 VAGAS DO CURSO DE MEDICINA - 2020.1 

 

1.3 O Concurso visa ao provimento de 117 (cento e dezessete) vagas para ingresso no Curso de Medicina (código e-
MEC: nº1399618), Bacharelado, reconhecido pela Portaria Ministerial nº Portaria nº220 de 27/03/2018, publicada no 
Diário Oficial da União no dia 28/03/2018. Das vagas anuais autorizadas, 2% (dois por cento) serão ofertadas com bolsa 
integral para todo o curso, obedecidas as condições do item 6 deste Edital. 
 
5.2 O concurso do curso de Medicina da FACULDADE ESTÁCIO DE JUAZEIRO visa ao provimento de até 116 (cento e 
dezesseis) vagas regulares e 1 (uma) vaga com bolsa integral, obedecidas às condições do item 6 deste Edital, totalizando 
117 (cento e dezessete) vagas. As 116 (cento e dezesseis) vagas regulares serão preenchidas pelos candidatos que 
obtiverem as maiores notas realizadas no ENEM de 2015, 2016, 2017, 2018 ou 2019. A 1 (uma) vaga de bolsa integral será 
preenchida conforme descrito no item 6 deste Edital. 

 

 

 
Rio de Janeiro, 31 de Outubro de 2019 


