USCS 2019.2
UNIVERSIDADE MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL

PROVAS

INSCRIÇÃO

CURSOS/VAGAS

MEDICINA (60)

PERÍODO

13/03 a 19/04/2019

LOCAL

www.vunesp.com.br

TAXA

R$ 350,00
(O pagamento da taxa deverá ocorrer por meio do boleto emitido no ato da inscrição,
impreterivelmente até 22/04/2019)

PROVA I – 20 questões discursivas de Biologia e
Química; Redação.
12/05/2019

PROVA II – 60 questões objetivas de Língua
Portuguesa, Matemática, Geografia, História, Língua
Inglesa e Física.

HORÁRIO
Das 09h às 13h
(Horário de Brasília)
Das 15h às 18h
(Horário de Brasília)

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES


Os candidatos poderão obter a confirmação sobre a efetivação de suas inscrições no portal da Fundação
Vunesp - www.vunesp.com.br, na área do candidato, depois de 2 dias úteis após o pagamento do boleto
bancário. Caso constate algum problema deverá contatar o Disque Vunesp, em dias úteis, das 08 às 20 horas,
pelo telefone (11) 3874-6300;
 Os candidatos deverão confirmar a data, a hora, o local e a sala de realização das provas, no portal da
Fundação Vunesp - www.vunesp.com.br- na área do candidato, no link “Locais de prova”, a partir de
03/05/2019;
 Os candidatos deverão comparecer ao local indicado na consulta com antecedência mínima de uma hora em
relação ao horário de início de aplicação das provas (horário de Brasília), munidos de caneta esferográfica
transparente de tinta na cor preta e original de um dos seguintes documentos de identificação: Cédula de
Identidade (RG), Carteira de Órgão ou Conselho de Classe, Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS),
Certificado Militar, Carteira Nacional de Habilitação, expedida nos termos da Lei Federal nº 9.503/97,
Passaporte, Carteiras de Identidade expedidas pelas Forças Armadas, Polícias Militares e Corpos de Bombeiros
Militares;
 A partir das 15h do dia 31 de maio de 2019, no portal da Fundação Vunesp: www.vunesp.com.br todos os
candidatos terão acesso a sua classificação individual. No portal da USCS: www.uscs.edu.br serão divulgados os
nomes dos 60 primeiros classificados;
 CLIQUE AQUI para acessar o edital do vestibular.
DAV ALDEOTA: 3486-9068/9057 – DAV CENTRO: 3464-7747/7811/7794 – DAV SOBRAL: (88) 3677-8016 - DAV SEIS BOCAS: 3064-2867

