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  Prezado Candidato,  

 

  Informamos que todas as nossas Unidades estão devidamente preparadas para 

recebê-los presencialmente da melhor forma possível e de acordo com todos os protocolos e planos 

de contingência necessários em decorrência da COVID-19, além disso, para os processos seletivos  

de preenchimento de vagas no curso de medicina ("Concurso”) do segundo semestre do ano letivo 

de 2020*, flexibilizaremos a apresentação presencial de que trata o item 6.3 dos respectivos Editais, 

de modo que ofereceremos, a quem desejar e se sentir confortável para tanto, a possibilidade de 

realização da matrícula de forma remota, desde que satisfaça TODAS as condições a seguir: 

a) Envie para o e-mail da Unidade que você irá se matricular, observada a lista anexa, todos 

os documentos constantes do item 6.3 do Edital; 

b) Encaminhe para o mesmo e-mail, juntamente com os documentos constantes do item “a”, 

o termo de responsabilidade disponível em nosso portal institucional 

(https://portal.estacio.br/medicina) devidamente assinado; 

c) O candidato deverá estar disponível nos dias 27 e 28 de julho, no horário de 9h às 17h, 

para que a IES realize o procedimento de matrícula e posterior emissão do boleto de 

matrícula e contrato educacional; 

d) Encaminhe para o e-mail da Unidade que você irá se matricular, observada a lista anexa, 

o contrato educacional devidamente assinado em formato PDF. 

 O prazo para cumprimento de todas as condições em epígrafe inicia-se em 27/07/2020 e 

esgota-se em 28/07/2020 para os campi Presidente Vargas/RJ, Città/RJ, Ribeirão Preto/SP e 

Juazeiro do Norte/CE e inicia-se em 29/07/2020 e esgota-se em 30/07/2020 para os campi de 

Jaraguá do Sul/SC e Juazeiro/BA. 

 A confirmação da matrícula está condicionada ao atendimento de toda a documentação 

obrigatória prevista no Edital e pagamento do boleto de matrícula. 

 Por fim, destacamos que permanece a opção da matrícula presencial constante do item 

6.3 do Edital para aqueles candidatos que por ela optarem. 

 Em caso de dúvida, entre em contato com a equipe de atendimento pelos contatos 

constantes do Anexo.  
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Anexo:  

 ALAGOINHAS (BA) - alagoinhas.medicina@estacio.br (75) 9 9154-5065 (75) 3423-9754 

 ANGRA DOS REIS (RJ) -  angrareis.medicina@estacio.br (24) 99975-3963 (21) 97942-0494 

 CANINDÉ (CE) – caninde.medicina@estacio.br (85) 99114-2158 

 CITTÀ (RJ) - citta.medicina@estacio.br (21) 98487-9688 21 3311-8085 

 PRESIDENTE VARGAS (RJ) - presidentevargas.medicina@estacio.br  - (21)2206-9730 

 JARAGUA DO SUL (SC) jaraguasul.medicina@estacio.br (47)- 3210-0100 (47) 99127-9231 

 JUAZEIRO (BA) - juazeiro.medicina@estacio.br – (74) 2323-0003 (71)98743-6801 

 JUAZEIRO DO NORTE –FMJ (CE) - juazeironorte.medicina@estacio.br  (88) 99279-2068 

 RIBEIRÂNIA - ribeirania.medicina@estacio.br (16) 3523-4143 
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* Não se aplica ao processo seletivo de Alagoinhas/BA, o qual está temporariamente suspenso. 
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