
 
 

 

RETIFICAÇÃO II - EDITAL Nº 1 DO PROCESSO SELETIVO PARA INGRESSO POR TRANSFERÊNCIA EXTERNA 
E PARA PORTADORES DE DIPLOMA DE GRADUAÇÃO NO ENSINO SUPERIOR DE OUTROS CURSOS DA 

ÁREA DE SAÚDE PARA O CURSO DE MEDICINA PARA O SEGUNDO SEMESTRE DO ANO LETIVO DE 2020 

 
 

A UNIVERSIDADE ESTÁCIO DE SÁ - CAMPUS PRESIDENTE VARGAS, vem por meio deste, retificar os itens 
destacados a seguir: 
 
 
ONDE SE LÊ: 
 

1.1  O Concurso visa o provimento de 60 (sessenta) vagas para fins de TRANSFERÊNCIA/INGRESSO, 

dispostas até o sétimo período, de acordo com a disponibilidade do curso de MEDICINA, Bacharelado, para o 

segundo semestre de 2020. 

TABELA 1 – VAGAS DISPONÍVEIS 

VAGAS 60 

 

3.1  Para realizar sua inscrição neste Processo Seletivo, o candidato deverá ter realizado o teste do 

Exame Nacional do Ensino Médio – ENEM dos anos de 2015, 2016, 2017, 2018 ou 2019.  

 

3.13 Em casos de alunos oriundos de Instituições estrangeiras, todos os documentos devem ser recentes 

(será considerado “recente” o prazo máximo dos últimos seis meses) e apresentar chancela do Consulado da 

República Federativa do Brasil ou o Apostilamento de Haia, no país onde foram cursadas as matérias, e 

legalizado previamente pelos Ministérios da Educação e das Relações Exteriores do país de origem. É necessária, 

também, a tradução juramentada dos referidos documentos. 

 

5.1  O Processo Seletivo do curso de Medicina da UNIVERSIDADE ESTÁCIO DE SÁ - CAMPUS 

PRESIDENTE VARGAS  visa ao provimento de até 60 (sessenta) vagas regulares, que serão preenchidas pelos 

candidatos que obtiverem as maiores notas realizadas no ENEM de 2015, 2016, 2017, 2018 ou 2019. 

 

5.14 Após análise dos recursos, a UNIVERSIDADE ESTÁCIO DE SÁ - CAMPUS PRESIDENTE VARGAS 

divulgará, no dia 25 de agosto de 2020, após às 18h, conforme o item 9 – Calendário de Eventos deste Edital, 

nova listagem dos inscritos da qual não caberá novos recursos administrativos. Nessa mesma data, será 

divulgada listagem dos candidatos classificados com as respectivas notas e indicação do período acadêmico 

que deverá ser alocado cada candidato de acordo com a análise de aproveitamento de disciplinas. 

 

6.1 A divulgação final da relação dos candidatos classificados, com a respectiva nota e período a ser 
matriculado, será realizada no dia 25 de agosto de 2020, após às 18h, através do site 
https://portal.estacio.br/medicina. 

 

6.4  A matrícula dos classificados, que obedecerá ao item 9 – Calendário de Eventos deste Edital, será 

realizada nos dias 27 e 28 de agosto de 2020, no horário de 9h às 17h. Caso algum candidato classificado não 

faça sua matrícula neste período, a UNIVERSIDADE ESTÁCIO DE SÁ - CAMPUS PRESIDENTE VARGAS fará as 

reclassificações conforme critério de datas definida pela unidade, convocando os candidatos com as notas 

https://portal.estacio.br/medicina


subsequentes para se matricularem, no horário das 9h até às 17h. 

 
9  DO CALENDÁRIO DE EVENTOS 

 

CALENDÁRIO EDITAL - TRANSFERÊNCIA EXTERNA  

EVENTOS PERÍODO LOCAL 

Período de inscrição 06/07 a 12/08/2020 portal.estacio.br/medicina 

Pagamento do boleto da taxa de inscrição até 13/08/2020 
Boleto bancário ou Cartão de 

Crédito 

Envio do Boletim com as notas do ENEM até 13/08/2020 portal.estacio.br/medicina 

Envio da Documentação do Candidato – item 3.9.1 e 3.9.2 até 13/08/2020 portal.estacio.br/medicina 

Publicação preliminar das notas 20/08/2020 portal.estacio.br/medicina 

Recurso quanto ao resultado preliminar 21/08/2020 portal.estacio.br/medicina 

Publicação final das notas 25/08/2020 portal.estacio.br/medicina 

Publicação de classificados para matrícula com indicação do 
período acadêmico a ser alocado 

25/08/2020 portal.estacio.br/medicina 

Matrícula 27/08 a 28/08/2020 Secretaria da unidade 

Publicação da 1ª Reclassificação  portal.estacio.br/medicina 

Matrícula da 1ª Reclassificação  portal.estacio.br/medicina 

 

LEIA-SE: 
 

1.1  O Concurso visa o provimento de 90 (noventa) vagas para fins de TRANSFERÊNCIA/INGRESSO, 

dispostas até o sétimo período, de acordo com a disponibilidade do curso de MEDICINA, Bacharelado, para o 

segundo semestre de 2020. 

TABELA 1 – VAGAS DISPONÍVEIS 

VAGAS 90 

 

3.1  Para realizar sua inscrição neste Processo Seletivo, o candidato deverá ter realizado o teste do 

Exame Nacional do Ensino Médio – ENEM dos anos de 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 ou 2019.  

 

3.13 Em casos de alunos oriundos de Instituições estrangeiras, todos os documentos devem ser recentes 

(será considerado “recente” o prazo máximo dos últimos doze meses) e apresentar chancela do Consulado da 

República Federativa do Brasil ou o Apostilamento de Haia, no país onde foram cursadas as matérias, e 

legalizado previamente pelos Ministérios da Educação e das Relações Exteriores do país de origem. É necessária, 

também, a tradução juramentada dos referidos documentos. 

 

5.1  O Processo Seletivo do curso de Medicina da UNIVERSIDADE ESTÁCIO DE SÁ - CAMPUS 

PRESIDENTE VARGAS visa ao provimento de até 90 (noventa) vagas, que serão preenchidas pelos candidatos 

que obtiverem as maiores notas realizadas no ENEM de 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 ou 2019. 

 

5.14 Após análise dos recursos, a da UNIVERSIDADE ESTÁCIO DE SÁ - CAMPUS PRESIDENTE VARGAS 

divulgará, no dia 31 de agosto de 2020, após às 18h, conforme o item 9 – Calendário de Eventos deste Edital, 

nova listagem dos inscritos da qual não caberá novos recursos administrativos. Nessa mesma data, será 

divulgada listagem dos candidatos classificados com as respectivas notas e indicação do período acadêmico 

que deverá ser alocado cada candidato de acordo com a análise de aproveitamento de disciplinas. 

 



6.1 A divulgação final da relação dos candidatos classificados, com a respectiva nota e período a ser 
matriculado, será realizada no dia 31 de agosto de 2020, após às 18h, através do site 
https://portal.estacio.br/medicina. 

 

6.4  A matrícula dos classificados, que obedecerá ao item 9 – Calendário de Eventos deste Edital, será 

realizada nos dias 02 e 03 de setembro de 2020, no horário de 9h às 17h. Caso algum candidato classificado 

não faça sua matrícula neste período, a UNIVERSIDADE ESTÁCIO DE SÁ - CAMPUS PRESIDENTE VARGAS fará 

as reclassificações conforme critério de datas definida pela unidade, convocando os candidatos com as notas 

subsequentes para se matricularem, no horário das 9h até às 17h. 

 

9  DO CALENDÁRIO DE EVENTOS 

 

CALENDÁRIO EDITAL - TRANSFERÊNCIA EXTERNA  

EVENTOS PERÍODO LOCAL 

Período de inscrição 06/07 a 12/08/2020 portal.estacio.br/medicina 

Pagamento do boleto da taxa de inscrição até 13/08/2020 
Boleto bancário ou Cartão de 

Crédito 

Envio do Boletim com as notas do ENEM até 13/08/2020 portal.estacio.br/medicina 

Envio da Documentação do Candidato – item 3.9.1 e 3.9.2 até 13/08/2020 portal.estacio.br/medicina 

Publicação preliminar das notas 20/08/2020 portal.estacio.br/medicina 

Recurso quanto ao resultado preliminar 21/08/2020 portal.estacio.br/medicina 

Publicação final das notas 31/08/2020 portal.estacio.br/medicina 

Publicação de classificados para matrícula com indicação do 
período acadêmico a ser alocado 

31/08/2020 portal.estacio.br/medicina 

Matrícula 02/09 a 03/09/2020 Secretaria da unidade 

Publicação da 1ª Reclassificação  portal.estacio.br/medicina 

Matrícula da 1ª Reclassificação  portal.estacio.br/medicina 

 

 

Rio de Janeiro, 17 de agosto de 2020 

 
 

https://portal.estacio.br/medicina

