FACULDADE DE MEDICINA DE JUAZEIRO
DO NORTE
MEDICINA 2017.1 (50 VAGAS)
 Para solicitar sua inscrição neste Concurso, o candidato deverá ter realizado o teste do
Exame Nacional do Ensino Médio – ENEM de 2013, 2014, 2015 ou 2016.

 ATENÇÃO: As inscrições para quem participou do ENEM em 2016, só estará disponível a
INSCRIÇÃO

partir da liberação das notas do INEP.
PERÍODO
LOCAL

09/12/2016 a 10/02/2017

www.estacio.br
R$ 279,00

TAXA

ATENÇÃO: OBSERVAR A DATA DE VENCIMENTO DO BOLETO.

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES


O Cartão de Confirmação de Inscrição – CCI – estará disponível no site
http://portaldocandidato.estacio.br após 48 (quarenta e oito) horas úteis ao pagamento da taxa de
inscrição;



A confirmação da inscrição, está sujeito ao pagamento do boleto bancário, no prazo de vencimento;



Para aprovação no concurso será considerada a maior média aritmética das 05 (cinco) disciplinas
realizadas na prova do ENEM e a nota da Redação não poderá ser inferior a 300 pontos;



O acesso ao Curso de Medicina é constituído por processo seletivo, exclusivamente para os candidatos
que já concluíram o Ensino Médio (2º Grau), ou curso equivalente. O candidato que participar do
certame deverá apresentar documentação comprobatória de escolaridade, conforme determinação
legal (Lei nº 9394, de 20 de dezembro de 1996, Art. 44, II). A referida documentação deverá ser
entregue no ato da matrícula;



A divulgação da relação dos candidatos classificados será realizada no dia 15/02/2017 após às 18h, no
site: www.estacio.br/medicina;



Na eventualidade de surgimento de vagas decorrentes de desistência de matrícula, outra chamada (1ª
reclassificação) será realizada, através do Portal (www.estacio.br/medicina), a partir das 18h do dia 20
de fevereiro de 2017, para matrícula de 8h às 18h do dia 21 de fevereiro de 2017. Caso as vagas não
sejam preenchidas, será realizado a 2ª Reclassificação no dia 23 de fevereiro de 2017, para matrícula
de 8h às 18h do dia 24 de fevereiro de 2017;



CLIQUE AQUI para acessar o site do concurso.

DAV ALDEOTA: 3486-9068/9057 – DAV CENTRO: 3464-7747/7811/7855 – DAV SOBRAL: (88) 3677-8016 - DAV SEIS BOCAS: 3064-2867

