
 
 

 
RETIFICAÇÃO I - PROCESSO SELETIVO PARA INGRESSO POR TRANSFERÊNCIA EXTERNA PARA O CURSO DE 

MEDICINA PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DO ANO LETIVO DE 2020 

 
A FACULDADE DE MEDICINA ESTÁCIO JARAGUÁ DO SUL, vem por meio deste, retificar os itens destacados a 
seguir: 

 
ONDE SE LÊ: 
 

5.1  As vagas ofertadas neste Edital serão preenchidas pelos candidatos aprovados obedecendo a data de aplicação 
da prova e a ordem decrescente da pontuação obtida. O resultado final será divulgado no dia 27 de janeiro de 2020 
conforme o item 6, através de listagem afixada em quadro na sede da FACULDADE DE MEDICINA ESTÁCIO JARAGUÁ 
DO SUL. 
 
5.2  A matrícula dos classificados para as vagas será realizada nas datas previstas no calendário do item 6, 
conforme a classificação dos candidatos. Caso algum candidato classificado não faça sua matrícula no período indicado 
para aquele grupo de candidatos, a FACULDADE DE MEDICINA ESTÁCIO JARAGUÁ DO SUL, fará reclassificação no dia 
10 de fevereiro de 2020, convocando os candidatos com as notas subsequentes para se matricularem no dia 11 de 
fevereiro de 2020 de 9h às 17h, observado o horário de funcionamento da unidade. 
 

6 CALENDÁRIO DE EVENTOS 

CALENDÁRIO DO CONCURSO – 2020.1  

ETAPAS  DATA  

Inscrição 02 de janeiro de 2020 a 27 de janeiro de 2020 

Último dia de pagamento da inscrição 28 de janeiro de 2020 

Data da Prova Escrita e de Redação 31 de janeiro de 2020 

Divulgação das notas 05 de fevereiro de 2020 

Datas da Matrícula 06 e 07 de fevereiro de 2020 

Reclassificação / Divulgação      10 de fevereiro de 2020 

Matrícula da Reclassificação      11 de fevereiro de 2020 

LEIA-SE: 
 

3.15  O(a) candidato(a) que possuir cabelo comprido deverá utilizar prendedor de cabelos para que fique com as 

orelhas aparentes. 

 

3.16  As provas e o gabarito da prova objetiva serão oficialmente divulgados em data, local e horário estabelecidos 

no calendário de eventos item 6. 

 

3.17  É vedada ao candidato a possibilidade de copiar os gabaritos de suas respostas. O candidato que for flagrado 

utilizando-se de qualquer meio para tal será eliminado do processo seletivo. 

 

4.7  Deste resultado, o candidato que identificar qualquer inexatidão nas informações divulgadas, poderá 
apresentar recurso da decisão, no dia 04 de fevereiro de 2020, no período de 9h às 17h, conforme calendário de 
eventos do item 6 deste Edital. Para apresentar o recurso, o candidato deverá comparecer à secretaria de alunos da 
FACULDADE DE MEDICINA ESTÁCIO JARAGUÁ DO SUL, conforme endereço definido no item 2.1 deste Edital, ou 
enviar e-mail para jaraguasul.medicina@estacio.br até às 17h do dia 04 de fevereiro de 2020. 

 

mailto:jaraguasul.medicina@estacio.br


4.8   O recurso deve estar instruído com as seguintes informações: nome completo do candidato, número de 
inscrição, CPF, telefone, endereço e comprovante de pagamento da taxa de inscrição, além de descrição do pleito 
pretendido pelo candidato. 

 
4.9   O protocolo do recurso, deverá ser realizado de forma presencial e poderá ser feito sob procuração com firma 
devidamente reconhecida em cartório, por semelhança. 

 
4.10  A Instituição informa que não possui nenhum convênio ou parceria com terceiros para a 
elaboração/apresentação de recurso. 

 
4.11  Após análise dos recursos, da FACULDADE DE MEDICINA ESTÁCIO JARAGUÁ DO SUL, divulgará, conforme 
calendário de eventos do item 6 deste Edital, nova listagem dos inscritos da qual não caberá novos recursos 
administrativos. 

 
4.12 Reforçamos que toda a comunicação ao candidato só ocorrerá exclusivamente através do site 
www.estacio.br/medicina ou pela Central de Informações do Campus, devendo ser desconsiderada qualquer 
comunicação recebida por outro meio. 
 
5.1  As vagas ofertadas neste Edital serão preenchidas pelos candidatos aprovados obedecendo a data de aplicação 
da prova e a ordem decrescente da pontuação obtida. O resultado final será divulgado no dia 06 de fevereiro de 
2020 conforme o item 6, através de listagem afixada em quadro na sede da FACULDADE DE MEDICINA ESTÁCIO 
JARAGUÁ DO SUL. 

 
5.2  A matrícula dos classificados para as vagas será realizada nas datas previstas no calendário do item 6, 
conforme a classificação dos candidatos. Caso algum candidato classificado não faça sua matrícula no período 
indicado para aquele grupo de candidatos, a FACULDADE DE MEDICINA ESTÁCIO JARAGUÁ DO SUL, fará 
reclassificação no dia 12 de fevereiro de 2020, convocando os candidatos com as notas subsequentes para se 
matricularem no dia 13 de fevereiro de 2020 de 9h às 17h, observado o horário de funcionamento da unidade. 

 
6 CALENDÁRIO DE EVENTOS 

 

CALENDÁRIO DO CONCURSO – 2020.1  

ETAPAS  DATA  

Inscrição 02 de janeiro de 2020 a 27 de janeiro de 2020 

Último dia de pagamento da inscrição 28 de janeiro de 2020 

Data da Prova Escrita e de Redação 31 de janeiro de 2020 

Divulgação das notas 03 de fevereiro de 2020 

Recurso – Formulação das Questões e Gabarito 04 de fevereiro de 2020 

Divulgação final das notas 06 de fevereiro de 2020 

Datas da Matrícula 10 e 11 de fevereiro de 2020 

Reclassificação / Divulgação      12 de fevereiro de 2020 

Matrícula da Reclassificação      13 de fevereiro de 2020 

 
Jaraguá do Sul, 17 de janeiro de 2020. 


