
 
RETIFICAÇÃO I - EDITAL II DO PROCESSO SELETIVO DE 2020.1 

 
 
A UNIVERSIDADE ESTÁCIO DE SÁ – UNESA CAMPUS ULYSSES E MORA GUIMARÃES/ANGRA DOS REIS, vem por meio 
deste, retificar os itens destacados a seguir: 
 

ONDE SE LÊ: 
 
3.2 A inscrição estará disponível, pela internet, a partir das 9h do dia 18 de janeiro de 2020 até às 23h59min do 

dia 07 de fevereiro de 2020. No caso de comparecimento à unidade para efetivação da inscrição, o período também 

será do dia 18 de janeiro de 2020 até o dia 07 de fevereiro de 2020, observado o horário de funcionamento da 

Secretaria. A inscrição só é confirmada após o pagamento da taxa de inscrição no prazo informado neste edital. 

 

3.2.1 O valor da taxa de inscrição é de R$ 400,00 (quatrocentos reais), que poderá ser paga até o dia 07 de fevereiro 

de 2020, observados os horários de funcionamento das agências bancárias, quando o candidato optar por realizar o 

pagamento nas mesmas. O pagamento não pode ser feito após o prazo de vencimento, neste caso, um novo boleto 

deverá ser gerado no portal de Inscrições ou pela Central de Informações, desde que respeitada a data limite, qual 

seja, 07 de fevereiro de 2020. 

 

5.1  As inscrições poderão ser realizadas, no site www.estacio.br/medicina, a partir de 9h do dia 18 de janeiro de 

2020 até às 23h59min do dia 07 de fevereiro de 2020, conforme item 3.2 deste Edital. 

 

5.12 Após o término do período de inscrições, a UNIVERSIDADE ESTÁCIO DE SÁ – UNESA, CAMPUS ULYSSES E MORA 

GUIMARÃES/ANGRA DOS REIS fará a análise e divulgará a listagem dos inscritos confirmados, que concluíram o 

processo de inscrição e realizaram o pagamento da taxa de inscrição de acordo com os prazos e termos do presente 

edital, com as respectivas notas. A listagem será divulgada no site www.estacio.br/medicina, no dia 13 de fevereiro 

de 2020 após às 18h. 

 

5.13 Deste resultado, o candidato que, apesar de ter realizado todas as etapas para concluir sua inscrição, não 

constar na lista dos inscritos ou que, porventura, identificar qualquer inexatidão nas informações divulgadas, poderá 

apresentar recurso da decisão, no período de 14 de fevereiro de 2020, no período de 9h às 17h, conforme calendário 

de eventos do item 9 deste Edital. Para apresentar o recurso, o candidato deverá comparecer à Secretaria do Campus 

da UNIVERSIDADE ESTÁCIO DE SÁ – UNESA, CAMPUS ULYSSES E MORA GUIMARÃES/ANGRA DOS REIS, conforme 

endereço definido no item 2.1 deste Edital, ou enviar e-mail para angrareis.medicina@estacio.br até às 17h do dia 

14 de fevereiro de 2020. 

 

6.1 A divulgação da nova relação dos candidatos classificados, após análise dos recursos, será realizada no dia 17 

de fevereiro de 2020, após às 18h, através de consulta no site www.estacio.br/medicina. 



 

6.2 A matrícula dos classificados obedecerá ao calendário do item 9 deste Edital,  será no dia 18 de fevereiro de 

2020,  no horário de 9h às 17h. Caso algum candidato classificado não faça sua matrícula neste período, a 

UNIVERSIDADE ESTÁCIO DE SÁ – UNESA, CAMPUS ULYSSES E MORA GUIMARÃES/ANGRA DOS REIS fará a 1ª 

reclassificação no dia 19 de fevereiro de 2020, convocando os candidatos com as notas subsequentes para se 

matricularem a partir das 9h do dia 20 de fevereiro 2020 até às 17h. 

 

7.1 Na eventualidade de surgimento de vagas decorrentes de desistência de matrícula, outra chamada será 

realizada, através de consulta no Portal (www.estacio.br/medicina), a partir das 18h do dia 19 de fevereiro de 2020, 

para matrícula a partir das 9h do dia 20 de fevereiro de 2020 até às 17h. 

 
9 DO CALENDÁRIO DE EVENTOS 
 

CALENDÁRIO PROCESSO SELETIVO ENEM 2020.1 - EDITAL II 
EVENTOS ETAPAS 

Período de Inscrição 18/01/2020 a 07/02/2020 
Pagamento do Boleto da taxa de inscrição 18/01/2020 a 07/02/2020 

Publicação das notas  13/02/2020 
Recurso 14/02/2020 

Publicação de Classificados para matrícula 17/02/2020 
Matrícula 18/02/2020 

Divulgação da 1ª Reclassificação 19/02/2020 
Matrícula 1ª Reclassificação 20/02/2020 

 
 LEIA-SE: 

 
3.2 A inscrição estará disponível, pela internet, a partir das 9h do dia 18 de janeiro de 2020 até às 23h59min do 

dia 12 de fevereiro de 2020. No caso de comparecimento à unidade para efetivação da inscrição, o período também 

será do dia 18 de janeiro de 2020 até o dia 12 de fevereiro de 2020, observado o horário de funcionamento da 

Secretaria. A inscrição só é confirmada após o pagamento da taxa de inscrição no prazo informado neste edital. 

 

3.2.1 O valor da taxa de inscrição é de R$ 400,00 (quatrocentos reais), que poderá ser paga até o dia 12 de fevereiro 

de 2020, observados os horários de funcionamento das agências bancárias, quando o candidato optar por realizar o 

pagamento nas mesmas. O pagamento não pode ser feito após o prazo de vencimento, neste caso, um novo boleto 

deverá ser gerado no portal de Inscrições ou pela Central de Informações, desde que respeitada a data limite, qual 

seja, 12 de fevereiro de 2020. 

 

5.1  As inscrições poderão ser realizadas, no site www.estacio.br/medicina, a partir de 9h do dia 18 de janeiro de 

2020 até às 23h59min do dia 12 de fevereiro de 2020, conforme item 3.2 deste Edital. 

 

5.12 Após o término do período de inscrições, a UNIVERSIDADE ESTÁCIO DE SÁ – UNESA, CAMPUS ULYSSES E MORA 

GUIMARÃES/ANGRA DOS REIS fará a análise e divulgará a listagem dos inscritos confirmados, que concluíram o 



processo de inscrição e realizaram o pagamento da taxa de inscrição de acordo com os prazos e termos do presente 

edital, com as respectivas notas. A listagem será divulgada no site www.estacio.br/medicina, no dia 17 de fevereiro 

de 2020 após às 18h. 

 

5.13 Deste resultado, o candidato que, apesar de ter realizado todas as etapas para concluir sua inscrição, não 

constar na lista dos inscritos ou que, porventura, identificar qualquer inexatidão nas informações divulgadas, poderá 

apresentar recurso da decisão, no período de 18 de fevereiro de 2020, no período de 9h às 17h, conforme calendário 

de eventos do item 9 deste Edital. Para apresentar o recurso, o candidato deverá comparecer à Secretaria do Campus 

da UNIVERSIDADE ESTÁCIO DE SÁ – UNESA, CAMPUS ULYSSES E MORA GUIMARÃES/ANGRA DOS REIS, conforme 

endereço definido no item 2.1 deste Edital, ou enviar e-mail para angrareis.medicina@estacio.br até às 17h do dia 

18 de fevereiro de 2020. 

 

6.1 A divulgação da nova relação dos candidatos classificados, após análise dos recursos, será realizada no dia 20 

de fevereiro de 2020, após às 18h, através de consulta no site www.estacio.br/medicina. 

 

6.2 A matrícula dos classificados obedecerá ao calendário do item 9 deste Edital,  será no dia 02 de março de 2020,  

no horário de 9h às 17h. Caso algum candidato classificado não faça sua matrícula neste período, a UNIVERSIDADE 

ESTÁCIO DE SÁ – UNESA, CAMPUS ULYSSES E MORA GUIMARÃES/ANGRA DOS REIS fará a 1ª reclassificação no dia 

03 de março de 2020, convocando os candidatos com as notas subsequentes para se matricularem a partir das 9h 

do dia 04 de março de 2020 até às 17h. 

 

7.1 Na eventualidade de surgimento de vagas decorrentes de desistência de matrícula, outra chamada será 

realizada, através de consulta no Portal (www.estacio.br/medicina), a partir das 18h do dia 03 de março de 2020, 

para matrícula a partir das 9h do dia 04 de março de 2020 até às 17h. 

 
9 DO CALENDÁRIO DE EVENTOS 
 

CALENDÁRIO PROCESSO SELETIVO ENEM 2020.1 - EDITAL II 
EVENTOS ETAPAS 

Período de Inscrição 18/01/2020 a 12/02/2020 
Pagamento do Boleto da taxa de inscrição 18/01/2020 a 12/02/2020 

Publicação das notas  17/02/2020 
Recurso 18/02/2020 

Publicação de Classificados para matrícula 20/02/2020 
Matrícula 02/03/2020 

Divulgação da 1ª Reclassificação 03/03/2020 
Matrícula 1ª Reclassificação 04/03/2020 

 
 

Angra dos Reis, 29 de janeiro de 2020. 


