
 

 

RETIFICAÇÃO I - EDITAL DE PROCESSO SELETIVO PREENCHIMENTO DE 50 VAGAS NO CURSO DE 
MEDICINA 2021 

 
O CENTRO UNIVERSITÁRIO ESTÁCIO DO CEARÁ – CAMPUS QUIXADÁ, vêm por meio deste, retificar os 

itens destacados a seguir: 

 

ONDE SE LÊ: 

 

ANEXO 1 – DO CALENDÁRIO DE EVENTOS 
 
 

 
EVENTO 

 
PERÍODO 

 
LOCAL 

Período de inscrição 14/12/2020 a 01/02/2021 portal.estacio.br/medicina 

 

Último dia de pagamento 02/02/2021 Rede bancária 

Envio do Boletim de Desempenho com registro de notas do ENEM 
pelo sistema 

até 02/02/2021 Via Sistema de inscrição 

Envio da documentação comprobatória do candidato elegível à 
bolsa de estudos 

até 02/02/2021 
 

Via Sistema de inscrição 

Resultado Preliminar - divulgação das notas e do resultado da 
análise da documentação comprobatória do candidato elegível à 

bolsa de estudos 

05/02/2021 
 

portal.estacio.br/medicina 

Recurso quanto ao resultado preliminar 06 e 07/02/2021 Via Sistema de inscrição 

Divulgação da relação dos candidatos habilitados à matrícula --* portal.estacio.br/medicina 

Matrícula --* Secretaria da Unidade 

Divulgação da 1ª listagem de reclassificação --* portal.estacio.br/medicina 

Matrícula da 1ª reclassificação --* Secretaria da Unidade 

Divulgação da 2ª listagem de reclassificação --* portal.estacio.br/medicina 

Matrícula da 2ª reclassificação --* Secretaria da Unidade 

*Condicionado à publicação da portaria de credenciamento da IES e da autorização do curso 
no D.O.U. 

 

 

 

LEIA-SE: 

 

ANEXO 1 – DO CALENDÁRIO DE EVENTOS 
 
 

 
EVENTO 

 
PERÍODO 

 
LOCAL 

Período de inscrição 19/12/2020 a 22/02/2021 portal.estacio.br/medicina 

 

Último dia de pagamento 23/02/2021 Rede bancária 

Envio do Boletim de Desempenho com registro de notas do ENEM 
pelo sistema 

até 23/02/2021 Via Sistema de inscrição 



 

 

Envio da documentação comprobatória do candidato elegível à 
bolsa de estudos 

até 23/02/2021 
 

Via Sistema de inscrição 

Resultado Preliminar - divulgação das notas e do resultado da 
análise da documentação comprobatória do candidato elegível à 

bolsa de estudos 

26/02/2021 
 

portal.estacio.br/medicina 

Recurso quanto ao resultado preliminar 27 e 28/02/2021 Via Sistema de inscrição 

Divulgação da relação dos candidatos habilitados à matrícula --* portal.estacio.br/medicina 

Matrícula --* Secretaria da Unidade 

Divulgação da 1ª listagem de reclassificação --* portal.estacio.br/medicina 

Matrícula da 1ª reclassificação --* Secretaria da Unidade 

Divulgação da 2ª listagem de reclassificação --* portal.estacio.br/medicina 

Matrícula da 2ª reclassificação --* Secretaria da Unidade 

*Condicionado à publicação da portaria de credenciamento da IES e da autorização do curso 
no D.O.U. 

 

 
 
 
 


