
 

 

 
RETIFICAÇÃO II - EDITAL Nº1 DO PROCESSO SELETIVO DE 2020.1 

 
 

A UNIVERSIDADE ESTÁCIO DE SÁ - CAMPUS ANGRA DOS REIS, vem por meio deste, retificar os itens destacados a seguir: 
 

ONDE SE LÊ: 
 

3.2.1  Para realizar a sua inscrição, o candidato deverá, a partir das 15h do dia 02 de outubro de 2019 até às 

23h59min do dia 27 de novembro de 2019, conforme indicado no cronograma do item 10, acessar o site 

www.estacio.br/medicina, bastando selecionar a unidade para qual deseja fazer a inscrição, clicar na opção 

“inscreva-se” e preencher os dados cadastrais no formulário específico que está na página. Na sequência, deverá 

imprimir o recibo do requerimento de inscrição, optar pela forma de pagamento (cartão de crédito ou boleto 

bancário) e realizar o pagamento da taxa estabelecida até a data de vencimento. 

 

3.2.3 A inscrição estará disponível, pela internet, a partir das 15h do dia 02 de outubro de 2019 até às 23h59min 

do dia 27 de novembro de 2019. No caso de comparecimento à unidade para efetivação da inscrição, o período 

também será do dia 02 de outubro de 2019 até o dia 27 de novembro de 2019, observado o horário de 

funcionamento da Secretaria de Alunos. A inscrição só é confirmada após o pagamento da taxa de inscrição no 

prazo informado no cronograma do item10 deste Edital. 

 

3.2.4 O valor da taxa de inscrição é de R$ 400,00 (quatrocentos reais) que poderá ser paga até o dia 28 de 

novembro de 2019, observados os horários de funcionamento das agências bancárias, quando o candidato optar 

por realizar o pagamento nas mesmas. O pagamento não pode ser realizado após o prazo de vencimento, neste 

caso, um novo boleto deverá ser gerado, desde que respeitada a data limite constante no cronograma do item 10. 

O candidato que optar pelo pagamento da taxa de inscrição via boleto bancário, deverá imprimir e verificar as 

instruções de segurança contidas no boleto. 

 

3.3.3 A apresentação da documentação comprobatória das condições previstas no item 3.4.2 deste Edital 

deverá ser feita, presencialmente na Universidade Estácio de Sá – Campus Ulysses e Mora Guimarães/Angra Dos 

Reis, a partir das 15h do dia 02 de outubro de 2019 até às 17h do dia 27 de novembro de 2019, observado o 

horário de funcionamento da secretaria da unidade. 

 

3.4.6 Após a análise dos recursos, a Universidade Estácio de Sá divulgará, no dia 03 de dezembro de 2019, a 

listagem com o status dos candidatos elegíveis à bolsa integral. Após esta etapa, os candidatos que não 

comprovaram o atendimento de todos os requisitos dispostos no item 3.4.2 deste Edital concorrerão 

automaticamente às vagas regulares do concurso, ou seja, sem direito à bolsa integral de estudos. 

 

4.1.2 O Cartão de Confirmação de Inscrição – CCI, comprovante formal da inscrição deverá ser obtido no 

endereço eletrônico www.estacio.br/medicina no dia 03 de dezembro de 2019, conforme o cronograma do item 

10. 

 

4.2.1 O Cartão de Confirmação de Inscrição – CCI, para os candidatos elegíveis à bolsa integral, também deverá 

ser obtido no endereço eletrônico www.estacio.br/medicina no dia 03 de dezembro de 2019, conforme o 

cronograma do item 10. 

 

4.2.5 Após o término do período de inscrições, a Universidade Estácio de Sá – Campus Ulysses e Mora 

Guimarães/Angra dos Reis fará a análise e divulgará a listagem dos candidatos elegíveis à bolsa integral que 

comprovaram o atendimento de todos os requisitos do item 3.4.2, no dia 29 de novembro de 2019, conforme item 

3.4.4 deste Edital. 
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10 CRONOGRAMA 

 
EVENTO  

PERÍODO 
 

LOCAL 

Procedimento de inscrição 02/10 a 27/11/2019 portal.estacio.br/medicina 

Último dia de pagamento 28/11/2019 Boleto bancário ou Cartão de Crédito 

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

02/10 a 27/11/2019 e-mail: medestacio@econrio.com.br 

Emissão do Cartão de Confirmação de Inscrição 03/12/2019 portal.estacio.br/medicina 

Solicitação de regularização de informações do Cartão de 
Confirmação de Inscrição 

04/12/2019 e-mail: medestacio@econrio.com.br 

EXCLUSIVO PARA OS CANDIDATOS ELEGÍVEIS À BOLSA INTEGRAL DE ESTUDOS 

Apresentação da documentação comprobatória do 
candidato elegível à bolsa integral de estudos  

02/10 a 27/11/2019 Secretaria da unidade 

Divulgação da listagem do status dos candidatos elegíveis 
à bolsa integral de estudos 

29/11/2019 portal.estacio.br/medicina 

Recurso da listagem do status dos candidatos elegíveis à 
bolsa integral de estudos 

02/12/2019 Secretaria da unidade 

Divulgação da listagem do status dos candidatos elegíveis  
à bolsa integral de estudos após o Recurso 

03/12/2019 portal.estacio.br/medicina 

Aplicação das Provas 07/12/2019 
Informado no Cartão de Confirmação de 

Inscrição 

Divulgação do gabarito e do padrão de respostas 08/12/2019 portal.estacio.br/medicina 

Recurso – Formulação das Questões e Gabarito 09/12/2019 portal.estacio.br/medicina 

Divulgação das notas 11/12/2019 portal.estacio.br/medicina 

 

Pedido de revisão de notas da Prova de Redação 11/12 e 12/12/2019 portal.estacio.br/medicina 

Último dia de pagamento da taxa de revisão de notas 12/12/2019 Rede bancária ou Cartão de Crédito 

Divulgação das notas da revisão e da classificação 14/12/2019 portal.estacio.br/medicina 

Matrícula 08/01 a 10/01/2020 Secretaria da unidade 

Divulgação da 1ª listagem de reclassificação 13/01/2020 portal.estacio.br/medicina 

Matrícula dos candidatos (1ª reclassificação) 14/01/2020 Secretaria do Curso 

 

LEIA-SE:  
 

3.2.1  Para realizar a sua inscrição, o candidato deverá, a partir das 15h do dia 02 de outubro de 2019 até às 

23h59min do dia 02 de dezembro de 2019, conforme indicado no cronograma do item 10, acessar o site 

www.estacio.br/medicina, bastando selecionar a unidade para qual deseja fazer a inscrição, clicar na opção 

“inscreva-se” e preencher os dados cadastrais no formulário específico que está na página. Na sequência, deverá 

imprimir o recibo do requerimento de inscrição, optar pela forma de pagamento (cartão de crédito ou boleto 

bancário) e realizar o pagamento da taxa estabelecida até a data de vencimento. 

 

3.2.3 A inscrição estará disponível, pela internet, a partir das 15h do dia 02 de outubro de 2019 até às 23h59min 

do dia 02 de dezembro de 2019. No caso de comparecimento à unidade para efetivação da inscrição, o período 

também será do dia 02 de outubro de 2019 até o dia 02 de dezembro de 2019, observado o horário de 

funcionamento da Secretaria de Alunos. A inscrição só é confirmada após o pagamento da taxa de inscrição no 

prazo informado no cronograma do item10 deste Edital. 
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3.2.4 O valor da taxa de inscrição é de R$ 400,00 (quatrocentos reais) que poderá ser paga até o dia 03 de 

dezembro de 2019, observados os horários de funcionamento das agências bancárias, quando o candidato optar 

por realizar o pagamento nas mesmas. O pagamento não pode ser realizado após o prazo de vencimento, neste 

caso, um novo boleto deverá ser gerado, desde que respeitada a data limite constante no cronograma do item 10. 

O candidato que optar pelo pagamento da taxa de inscrição via boleto bancário, deverá imprimir e verificar as 

instruções de segurança contidas no boleto. 

 

3.3.3 A apresentação da documentação comprobatória das condições previstas no item 3.4.2 deste Edital 

deverá ser feita, presencialmente na Universidade Estácio de Sá – Campus Ulysses e Mora Guimarães/Angra Dos 

Reis, a partir das 15h do dia 02 de outubro de 2019 até às 17h do dia 02 de dezembro de 2019, observado o horário 

de funcionamento da secretaria da unidade. 

 

3.4.6 Após a análise dos recursos, a Universidade Estácio de Sá divulgará, no dia 06 de dezembro de 2019, a 

listagem com o status dos candidatos elegíveis à bolsa integral. Após esta etapa, os candidatos que não 

comprovaram o atendimento de todos os requisitos dispostos no item 3.4.2 deste Edital concorrerão 

automaticamente às vagas regulares do concurso, ou seja, sem direito à bolsa integral de estudos. 

 

4.1.2 O Cartão de Confirmação de Inscrição – CCI, comprovante formal da inscrição deverá ser obtido no 

endereço eletrônico www.estacio.br/medicina no dia 04 de dezembro de 2019, conforme o cronograma do item 

10. 

 

4.2.1 O Cartão de Confirmação de Inscrição – CCI, para os candidatos elegíveis à bolsa integral, também deverá 

ser obtido no endereço eletrônico www.estacio.br/medicina no dia 04 de dezembro de 2019, conforme o 

cronograma do item 10. 

 

4.2.5 Após o término do período de inscrições, a Universidade Estácio de Sá – Campus Ulysses e Mora 

Guimarães/Angra dos Reis fará a análise e divulgará a listagem dos candidatos elegíveis à bolsa integral que 

comprovaram o atendimento de todos os requisitos do item 3.4.2, no dia 04 de dezembro de 2019, conforme item 

3.4.4 deste Edital. 

 
10 CRONOGRAMA 

 
EVENTO  

PERÍODO 
 

LOCAL 

Procedimento de inscrição 02/10 a 02/12/2019 portal.estacio.br/medicina 

Último dia de pagamento 03/12/2019 Boleto bancário ou Cartão de Crédito 

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

02/10 a 03/12/2019 e-mail: medestacio@econrio.com.br 

Emissão do Cartão de Confirmação de Inscrição 04/12/2019 portal.estacio.br/medicina 

Solicitação de regularização de informações do Cartão de 
Confirmação de Inscrição 

04/12/2019 e-mail: medestacio@econrio.com.br 

EXCLUSIVO PARA OS CANDIDATOS ELEGÍVEIS À BOLSA INTEGRAL DE ESTUDOS 

Apresentação da documentação comprobatória do 
candidato elegível à bolsa integral de estudos  

02/10 a 02/12/2019 Secretaria da unidade 

Divulgação da listagem do status dos candidatos elegíveis 
à bolsa integral de estudos 

04/12/2019 portal.estacio.br/medicina 

Recurso da listagem do status dos candidatos elegíveis à 
bolsa integral de estudos 

05/12/2019 Secretaria da unidade 

Divulgação da listagem do status dos candidatos elegíveis  
à bolsa integral de estudos após o Recurso 

06/12/2019 portal.estacio.br/medicina 

Aplicação das Provas 07/12/2019 
Informado no Cartão de Confirmação de 

Inscrição 
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Divulgação do gabarito e do padrão de respostas 08/12/2019 portal.estacio.br/medicina 

Recurso – Formulação das Questões e Gabarito 09/12/2019 portal.estacio.br/medicina 

Divulgação das notas 11/12/2019 portal.estacio.br/medicina 

 

Pedido de revisão de notas da Prova de Redação 11/12 e 12/12/2019 portal.estacio.br/medicina 

Último dia de pagamento da taxa de revisão de notas 12/12/2019 Rede bancária ou Cartão de Crédito 

Divulgação das notas da revisão e da classificação 14/12/2019 portal.estacio.br/medicina 

Matrícula 08/01 a 10/01/2020 Secretaria da unidade 

Divulgação da 1ª listagem de reclassificação 13/01/2020 portal.estacio.br/medicina 

Matrícula dos candidatos (1ª reclassificação) 14/01/2020 Secretaria do Curso 

 

 
Rio de Janeiro, 25 de novembro de 2019 


