
 
 

RETIFICAÇÃO I - EDITAL Nº1 DE CADASTRO DE RESERVA PARA INGRESSO 
VIA ENEM PARA O CURSO DE MEDICINA PARA O SEGUNDO SEMESTRE DO 

ANO LETIVO DE 2020 

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

 
ONDE SE LÊ: 

 
3.2.3  A inscrição estará disponível a partir do dia 03 de junho de 2020 até o dia 30 de julho de 2020. Para os 
candidatos elegíveis à bolsa integral deverá ser observado cumulativamente o procedimento descrito no item 3.3. 

 
3.2.4  O valor da taxa de inscrição é de R$ 250 (duzentos e cinquenta reais), que deverá ser paga até o dia 31 de 
julho de 2020. O pagamento não pode ser feito após o prazo de vencimento, neste caso, um novo boleto poderá ser 
gerado no portal de Inscrições ou pela Central de Informações. 
 
3.3.2 O envio da documentação comprobatória das condições previstas no item 6.2 deverá ser feito, 
excepcionalmente neste cenário de pandemia da COVID-19 através do e-mail caninde.medicina@estacio.br, a partir 
do dia 03 de junho de 2020 até o dia 31 de julho de 2020.  
 
5.1  As inscrições poderão ser realizadas no período de 03 de junho de 2020 até o dia 31 de julho de 2020. 
 
5.12  Após o término do período de inscrições, a FACULDADE ESTÁCIO DE CANINDÉ fará a análise e divulgará a 
listagem dos inscritos confirmados (elegíveis à bolsa integral e não elegíveis à bolsa integral), 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 06 de agosto de 
2020, após às 18 horas. 
 
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 07 de agosto de 2020, no período de 9 horas às 17 horas, conforme 
calendário de eventos do item 10 deste Edital. Para apresentar o recurso, o candidato deverá comparecer à Secretaria 
do Campus da FACULDADE ESTÁCIO DE CANINDÉ, conforme endereço definido no item 2.1 deste Edital, ou enviar e-
mail para caninde.medicina@estacio.br até às 17 horas do dia 07 de agosto de 2020. 

  

mailto:caninde.medicina@estacio.br
http://www.estacio.br/medicina


10 CALENDÁRIO EVENTOS 
 

CALENDÁRIO - PROCESSO SELETIVO ENEM 20.2 

EVENTOS DATA INÍCIO DATA FIM 

Período de inscrição 03/06/2020 30/07/2020 

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

03/06/2020 30/07/2020 

Pagamento da taxa de inscrição 03/06/2020 31/07/2020 

Divulgação das notas dos inscritos (elegíveis à 
bolsa integral e não elegíveis à bolsa integral) 

06/08/2020 06/08/2020 

Recurso 07/08/2020 07/08/2020 

Divulgação dos classificados para matrícula --* --* 

Matrícula --* --* 

Divulgação da 1ª Reclassificação --* --* 

Matrícula 1ª Reclassificação --* --* 
*Condicionado à publicação da portaria de credenciamento da IES e da autorização do curso no D.O.U. 

  

LEIA-SE: 
 

3.2.3  A inscrição estará disponível a partir do dia 03 de junho de 2020 até o dia 13 de agosto de 2020. Para os 
candidatos elegíveis à bolsa integral deverá ser observado cumulativamente o procedimento descrito no item 3.3. 

 
3.2.4  O valor da taxa de inscrição é de R$ 250 (duzentos e cinquenta reais), que deverá ser paga até o dia 14 de 
agosto de 2020. O pagamento não pode ser feito após o prazo de vencimento, neste caso, um novo boleto poderá 
ser gerado no portal de Inscrições ou pela Central de Informações. 

 
3.3.2 O envio da documentação comprobatória das condições previstas no item 6.2 deverá ser feito, 
excepcionalmente neste cenário de pandemia da COVID-19 através do e-mail caninde.medicina@estacio.br, a partir 
do dia 03 de junho de 2020 até o dia 13 de agosto de 2020.  

 
5.1  As inscrições poderão ser realizadas no período de 03 de junho de 2020 até o dia 13 de agosto de 2020. 
 
5.12  Após o término do período de inscrições, a FACULDADE ESTÁCIO DE CANINDÉ fará a análise e divulgará a 
listagem dos inscritos confirmados (elegíveis à bolsa integral e não elegíveis à bolsa integral), 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 20 de agosto de 
2020, após às 18 horas. 
 
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 21 de agosto de 2020, no período de 9 horas às 17 horas, conforme 
calendário de eventos do item 10 deste Edital. Para apresentar o recurso, o candidato deverá comparecer à Secretaria 
do Campus da FACULDADE ESTÁCIO DE CANINDÉ, conforme endereço definido no item 2.1 deste Edital, ou enviar e-
mail para caninde.medicina@estacio.br até às 17 horas do dia 21 de agosto de 2020. 
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10 CALENDÁRIO EVENTOS 

 

CALENDÁRIO - PROCESSO SELETIVO ENEM 20.2 

EVENTOS DATA INÍCIO DATA FIM 

Período de inscrição 03/06/2020 13/08/2020 

Apresentação da documentação 
comprobatória do candidato elegível à 

bolsa integral de estudos 
03/06/2020 13/08/2020 

Pagamento da taxa de inscrição 03/06/2020 14/08/2020 

Divulgação das notas dos inscritos 
(elegíveis à bolsa integral e não elegíveis 

à bolsa integral) 
20/08/2020 20/08/2020 

Recurso 21/08/2020 21/08/2020 

Divulgação dos classificados para 
matrícula 

--* --* 

Matrícula --* --* 

Divulgação da 1ª Reclassificação --* --* 

Matrícula 1ª Reclassificação --* --* 
*Condicionado à publicação da portaria de credenciamento da IES e da autorização do curso no D.O.U. 

 

 

Rio de Janeiro, 29 de julho de 2020 


