
 

RETIFICAÇÃO II - EDITAL Nº 1 DO PROCESSO SELETIVO DE 2020.2 
 

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

 
EDITAL Nº 1 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 torna pública a abertura de inscrições e estabelece normas relativas ao Concurso 
para CADASTRO DE RESERVA de candidatos com interesse no Curso de Medicina com previsão para o segundo 
semestre de 2020, condicionado ao credenciamento da Instituição de Ensino Superior, bem como da autorização 
do curso nos termos abaixo. 
 
1.2 Ainda que a Mantenedora da Instituição tenha sido selecionada e aprovada para a oferta do curso de 
Medicina na FACULDADE ESTÁCIO DE CANINDÉ (Portaria nº 924/2018, publicada no Diário Oficial da União no dia 
28/12/2018) no âmbito do processo do Edital citado, o início de funcionamento desta encontra-se condicionado ao 
preenchimento das condições apresentadas no Edital que foram aferidas pela comissão de avaliadores em visita de 
autorização, realizada entre os dias 15 e 16 de janeiro de 2020, que recomendou a autorização do curso, 
considerando que atende total ou satisfatoriamente.  
 
1.3 O curso de Medicina somente terá início das suas atividades acadêmicas após a publicação de portaria de 
credenciamento da IES e da portaria de autorização do curso no Diário Oficial da União, bem como à existência do 
número mínimo de 50 aprovados (excetuados os bolsistas) neste processo seletivo para cadastro de reserva. 
 
1.4 Este processo seletivo funciona como seleção prévia de candidatos que tenham interesse no curso de 
Medicina da FACULDADE ESTÁCIO DE CANINDÉ. 
 
7.5  A matrícula dos candidatos classificados e/ou reclassificados será realizada diretamente na FACULDADE 
ESTÁCIO DE CANINDÉ conforme datas estabelecidas no item 7.2 deste edital. Os candidatos classificados que não se 
apresentarem com toda a documentação necessária e exigidas perderão o direito à matrícula. 
 
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. 



LEIA-SE: 

 
EDITAL Nº 1 PARA INGRESSO VIA ENEM PARA O CURSO DE MEDICINA PARA O SEGUNDO SEMESTRE DO ANO 
LETIVO DE 2020 
 
A FACULDADE ESTÁCIO DE CANINDÉ torna pública a abertura de inscrições e estabelece normas relativas ao Processo 
Seletivo para preenchimento de vagas no curso de Medicina referente ao 2º semestre de 2020.  
 
1.2 A Mantenedora da Instituição foi selecionada e aprovada para a oferta do curso de Medicina na FACULDADE 
ESTÁCIO DE CANINDÉ (Portaria nº 924/2018, publicada no Diário Oficial da União no dia 28/12/2018) no âmbito do 
processo do Edital citado, e, após visita in loco realizada por comissão de avaliadores, foi publicada a Portaria de 
credenciamento da Faculdade Estácio de Canindé (Portaria nº 735, de 10 de setembro de 2020, publicada no DOU 
de 11 de setembro de 2020), bem como a Portaria de autorização do seu curso de Medicina (Portaria nº 270, de 14 
de setembro de 2020, publicada em 15 de setembro de 2020).  
 
1.3 O curso de Medicina terá o início de suas atividades acadêmicas previsto no calendário de eventos do item 
10, ficando condicionado à existência do número mínimo de 45 (quarenta e cinco) aprovados, excetuados os bolsistas. 
 
1.4 Este processo seletivo funciona como seleção de candidatos que tenham interesse no curso de Medicina da 
FACULDADE ESTÁCIO DE CANINDÉ. 
 
7.5  A matrícula dos candidatos classificados e/ou reclassificados será realizada diretamente na FACULDADE 
ESTÁCIO DE CANINDÉ conforme datas estabelecidas no calendário de eventos do item 10 deste edital. Os candidatos 
classificados que não se apresentarem com toda a documentação necessária e exigidas perderão o direito à matrícula. 
 
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 

16/09/2020 16/09/2020 

Matrícula 17/09/2020 19/09/2020 

Divulgação da 1ª Reclassificação 21/09/2020 21/09/2020 

Matrícula 1ª Reclassificação 22/09/2020 22/09/2020 

 

Canindé, 15 de setembro de 2020 


