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RETIFICAÇÃO IV - EDITAL DE PROCESSO SELETIVO PREENCHIMENTO DE 50 VAGAS NO CURSO DE 

MEDICINA 2021 

 
A FACULDADE DE MEDICINA DE AÇAILÂNDIA, vêm por meio deste, retificar os itens destacados 

a seguir: 

 

 

ONDE SE LÊ: 

 

A FACULDADE DE MEDICINA DE AÇAILÂNDIA, torna pública a abertura de inscrições e estabelece normas 
relativas ao Processo Seletivo para cadastro de reserva de candidatos com interesse no Curso de Medicina 
com previsão para o primeiro semestre de 2021 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 (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 por comissão de avaliadores em visita de 

monitoramento, realizada entre os dias 26 a 28 de outubro de 2020.  

 
1.3 Este processo seletivo funciona como seleção prévia de candidatos que tenham interesse no curso 

de Medicina do CENTRO UNIVERSITÁRIO ESTÁCIO DO CEARÁ – CAMPUS QUIXADÁ, na localidade 

constante do item 2.1 deste Edital, no município de Quixadá/CE. 

 

ANEXO 1 – DO CALENDÁRIO DE EVENTOS 
 
 

EVENTO PERÍODO LOCAL 

Período de inscrição 19/12/2020 a 03/03/2021 portal.estacio.br/medicina 

Último dia de pagamento 04/03/2021 Rede bancária 

Envio do Boletim de Desempenho com registro de notas do 
ENEM pelo sistema até 04/03/2021 Via Sistema de inscrição 

Envio da documentação comprobatória do candidato elegível à 
bolsa de estudos 

até 04/03/2021 Via Sistema de inscrição 

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

à bolsa de estudos 
08/03/2021 portal.estacio.br/medicina 

Recurso quanto ao resultado preliminar 09 e 10/03/2021 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 
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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: 

 

A FACULDADE DE MEDICINA DE AÇAILÂNDIA, torna pública a abertura de inscrições e estabelece normas 

relativas ao Processo Seletivo para preenchimento de vagas no Curso de Medicina referente ao primeiro 

semestre de 2021. 

   

1.2  A FACULDADE DE MEDICINA DE AÇAILÂNDIA foi devidamente credenciado pela Portaria nº 120, 

de 2 de março de 2021, publicada no Diário Oficial da União de 03/03/2021 e o curso de Medicina 

autorizado pela Portaria nº 192, de 4 de março de 2021, publicada no Diário Oficial da União de 

04/03/2021. 

 

1.3  Este processo seletivo funciona como seleção de candidatos que tenham interesse no curso de 

Medicina da FACULDADE DE MEDICINA DE AÇAILÂNDIA, na localidade constante do item 2.1 deste Edital, 

no município de Quixadá/CE. 

 

1.8 Os casos omissos e as situações não previstas neste Edital serão resolvidos pela Direção da 

Instituição. (INCLUSÃO) 

 

ANEXO 1 – DO CALENDÁRIO DE EVENTOS 
 
 

 

EVENTO 

 

PERÍODO 

 

LOCAL 

Período de inscrição 19/12/2020 a 12/03/2021 – 18h medicinaacailandia.com.br 
 

Último dia de pagamento 
12/03/2021 

 

Rede bancária 

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

até 12/03/2021 
 

Via Sistema de inscrição 

Envio da documentação comprobatória do candidato 
elegível à bolsa de estudos 

até 12/03/2021 
 

Via Sistema de inscrição 

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

do candidato elegível à bolsa de estudos 

 

16/03/2021 

 

medicinaacailandia.com.br 

Recurso quanto ao resultado preliminar 17/03/2021 
 

Via Sistema de inscrição 

Divulgação da relação dos candidatos habilitados à 
matrícula 

19/03/2021 – após 18h 
 

medicinaacailandia.com.br 

Matrícula 22 e 23/03/2021 
 

Secretaria da Unidade 

Divulgação da 1ª listagem de reclassificação 24/03/2021 – após 18h 
 

medicinaacailandia.com.br 
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Matrícula da 1ª reclassificação 25 e 26/03/2021 
 

Secretaria da Unidade 

Divulgação da 2ª listagem de reclassificação 29/03/2021 – após 18h 
 

medicinaacailandia.com.br 

Matrícula da 2ª reclassificação 30/03/2021 
 

Secretaria da Unidade 

 

 

Açailândia, 8 de março de 2021 
 


