EDITAL DE CONVOCAÇÃO ESPECIAL PARA PREENCHIMENTO DE VAGAS
REMANESCENTES DO CURSO DE GRADUAÇÃO EM MEDICINA DO UNESC PARA
INGRESSO EM 2020/2 A PARTIR DA LISTA DE HABILITADOS DO PROCESSO
SELETIVO DE VAGAS REMANESCENTES 2020/1
CONSIDERANDO,
a) a Declaração de Emergência em Saúde Pública de Importância Internacional pela
Organização Mundial de Saúde datada de 30 de janeiro de 2020, em decorrência da síndrome
respiratória pandêmica, denominada Covid-19, associada ao novo coronavírus SARS-CoV-2,
bem como a suspensão, no âmbito do Estado do Espírito Santo, das atividades educacionais
presenciais em todas as escolas, universidades e faculdades de redes de ensino pública e
privadas, com vias a evitar a propagação da doença;
b) a consequente proibição – diante do quadro pandêmico – de a Instituição realizar um
novo processo seletivo presencial para preenchimento dessas vagas no Curso de Graduação em
Medicina do UNESC;
c) a inviabilidade de promover uma nova seleção para vagas remanescentes do Curso de
Graduação em Medicina do UNESC, de maneira remota, com respeito aos parâmetros de
confiabilidade que se almeja;
d) a existência de 20 (vinte) vagas remanescentes no Curso de Medicina do UNESC,
verificadas durante o 1º semestre letivo de 2020;
e) a existência de candidatos habilitados e não matriculados no curso de Medicina do
UNESC, que já se submeteram a processo seletivo presencial anterior para a referida graduação
médica;
f) a Portaria de 16 de junho de 2020 do Reitor que autoriza a utilização de listas de
candidatos aprovados em certame anterior promovido pelo UNESC, com o mesmo objeto
seletivo e natureza;
g) a contribuição institucional, no sentido de usar plenamente as vagas que lhe são
autorizadas pelos órgãos públicos, com vias a formar e oferecer à sociedade brasileira mais
profissionais da área médica;
h) a autonomia didática-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial,
conferida pelo art. 207 da Constituição Federal Brasileira, pela Lei 9.394, de 20 de dezembro de
1996, art. 54, §2º e pelo Decreto nº 2207, de 15 de abril de 1997, art. 6º;
O UNESC – Centro Universitário do Espírito Santo, resolve, com base na lista de
habilitados do Processo Seletivo para vagas Remanescentes 2020/1, cujo edital foi publicado em
04 de setembro de 2019 e resultado disponibilizado em 27 de novembro de 2019, convocar todos
os candidatos habilitados nesse certame, que ainda não tenham realizado a matrícula no Curso de
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Graduação em Medicina da Instituição, para que possam – por meio de novo requerimento -,
manifestar seu interesse em agora fazê-lo, com ingresso em 2020/2, conforme parâmetros abaixo
delineados:
1. Das vagas e dos mecanismos para manifestação de interesse
1.1 São oferecidas 20 (vinte) vagas remanescentes, para matrícula no 2º. período do Curso de
Graduação em Medicina do UNESC, no segundo semestre letivo de 2020.
1.2 Os habilitados e convocados por meio desse edital – cuja lista encontra-se no ANEXO 01 deverão manifestar seu interesse na matrícula, por meio de requerimento no link
vagas_remanescentes_medicina_2020_2, no período de 22 a 29 de junho de 2020.
2 Da Divulgação dos Resultados e Matrícula
2.1 A partir dos requerimentos apresentados, a Instituição promoverá uma nova classificação,
com base na pontuação final obtida no processo seletivo de vagas remanescentes 2020/1, cujos
resultados serão divulgados via internet no site www.unesc.br, até o dia 01 de julho de 2020.
2.2 Para que não haja equívocos de interpretação, os resultados não serão fornecidos por
telefone.
2.3 O candidato classificado e convocado em primeira chamada deve comparecer ao Setor de
Atendimento do Câmpus Colatina do UNESC, para efetivar sua matrícula, no dia 02 de julho
de 2020, das 9h às 19h, portando a documentação respectiva, conforme sua situação
acadêmica, seguindo horário de agendamento prévio, a ser organizado e divulgado pela
Instituição.
2.3.1 Não será permitido matrícula por procuração.
2.3.2 Candidatos classificados provenientes de outros cursos de graduação em Medicina
deverão apresentar-se para matrícula, munidos dos seguintes documentos originais, para
digitalização:
I. Documento oficial de Identidade;
II. CPF ou Comprovante de Situação Cadastral no CPF, impresso a partir do site da
Receita
Federal
http://www.receita.fazenda.gov.br/aplicacoes/ATCTA/cpf/ConsultaPublica.asp;
III. Diploma ou Certificado de Conclusão do Ensino Médio, ou equivalente, quando
se tratar de Educação de Jovens e Adultos (EJA), na modalidade a distância e a
legislação estadual exigir a publicação dos nomes dos concluintes em diário
oficial, será exigida cópia da respectiva publicação;
IV. Histórico Escolar do Curso Superior (original), comprovando que o candidato
cursou com aproveitamento, pelo menos, 558 (quinhentos e cinquenta e oito)
horas no curso de origem, do qual constem os seguintes dados:
a. processo seletivo em curso superior (concurso vestibular/outros), com mês
e ano da realização do vestibular/outros, data e classificação do candidato;
b. situação acadêmica (matriculado, trancado ou outra); em caso de
trancamento de matrícula, declaração constando o(s) período(s) de
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trancamento(s) de matrícula e tempo de validade do(s) mesmo(s) na
instituição de origem;
c. disciplinas cursadas com indicação de aproveitamento e carga horária;
d. indicação dos critérios de avaliação atribuídos para aprovação, somente
nos casos em que o Histórico Escolar não apresentar a menção final
(aprovado e reprovado);
e. informações sobre participação no ENADE, se for o caso
V. Histórico Escolar do Ensino Médio ou documento equivalente, com indicação do
ato que autorizou o funcionamento do respectivo curso;
VI. Título de Eleitor, se maior de 18 (dezoito) anos;
VII. Comprovante de estar em dia com a obrigação eleitoral impresso a partir do site
do Tribunal Superior Eleitoral - http://www.tse.jus.br/eleitor/certidoes/certidaode-quitacao-eleitoral;
VIII. Comprovante de estar em dia com o Serviço Militar, inclusive vistos
regulamentares, se do sexo masculino;
IX. Certidão de Nascimento ou Casamento;
X. Atestado ou Cartão de Vacinação, emitido por serviço público de saúde ou por
médico em exercício de atividades privadas, devidamente credenciados para tal
fim, nos termos da legislação vigente;
XI. Assinatura do Contrato de Prestação de Serviços Educacionais com a Instituição,
no momento da matrícula:
a. no caso de o candidato classificado ser menor de 18 (dezoito) anos de idade,
deverá estar acompanhado do pai ou responsável legal para assinatura do
Contrato de Prestação de Serviços Educacionais;
b. no caso de o candidato classificado não ser o responsável financeiro pelo
referido Contrato, deverá estar acompanhado pelo respectivo responsável
financeiro para assinatura do Contrato de Prestação de Serviços Educacionais;
XII. Conferência de impressões digitais e imagem;
XIII. Comprovante do pagamento da(s) parcela(s) da semestralidade devida(s) à época
da matrícula;
XIV. Documento que comprove a Autorização ou Reconhecimento ou Renovação do
Reconhecimento do curso e o Credenciamento ou Recredenciamento da
Instituição de Ensino Superior de origem.
2.3.3 O candidato classificado, portador de diploma de curso de graduação, deve apresentarse para matrícula, munido dos seguintes documentos originais, para digitalização:
I. Documento oficial de Identidade;
II. CPF ou Comprovante de Situação Cadastral no CPF, impresso a partir do site da
Receita
Federal
http://www.receita.fazenda.gov.br/aplicacoes/ATCTA/cpf/ConsultaPublica.asp;
III. Histórico Escolar do curso superior;
IV. Diploma registrado;
V. Título de Eleitor, se maior de 18 (dezoito) anos;
VI. Comprovante de estar em dia com a obrigação eleitoral impresso a partir do site
do Tribunal Superior Eleitoral - http://www.tse.jus.br/eleitor/certidoes/certidaode-quitacao-eleitoral;
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VII. Comprovante de estar em dia com o Serviço Militar, inclusive vistos
regulamentares, se do sexo masculino;
VIII. Certidão de Nascimento ou Casamento;
IX. Atestado ou Cartão de Vacinação, emitido por serviço público de saúde ou por
médico em exercício de atividades privadas, devidamente credenciados para tal
fim, nos termos da legislação vigente;
X. Assinatura do Contrato de Prestação de Serviços Educacionais com a Instituição,
no momento da matrícula;
a. no caso de o candidato classificado ser menor de 18 (dezoito) anos de idade,
deverá estar acompanhado do pai ou responsável legal para assinatura do
Contrato de Prestação de Serviços Educacionais;
b. no caso de o candidato classificado não ser o responsável financeiro pelo
referido Contrato, deverá estar acompanhado pelo respectivo responsável
financeiro para assinatura do Contrato de Prestação de Serviços Educacionais;
XI. Conferência de impressões digitais e imagem;
XII. Comprovante do pagamento da(s) parcela(s) da semestralidade devida(s) à época
da matrícula.
2.3.4 Candidatos classificados provenientes de instituições de ensino superior
estrangeiras deverão apresentar documentos idênticos aos exigidos para os
candidatos provenientes das instituições brasileiras, especificados nos itens 2.3.2 ou
2.3.3 no que couber, sendo que os documentos escolares deverão estar autenticados
pelo Consulado Brasileiro, no país que os expediu, e traduzidos por tradutor
juramentado.
2.4 Para todos os efeitos, perderá o direito à vaga, automaticamente, o candidato que não atender
a todos os requisitos para a matrícula.
2.5 Se houver necessidade de outras chamadas, serão publicadas novas chamadas, obedecendose a ordem classificatória, devendo a matrícula ser realizada no prazo de 2 (dois) dias úteis.
3 Das Disposições Finais
3.1 A Instituição promoverá a divulgação do presente edital em seu site (www.unesc.br) e o
encaminhará para os e-mails individuais dos candidatos convocados, seguindo o cadastro
realizado por esses quando da inscrição para o Processo Seletivo de Vagas Remanescentes
2020/1.
3.2 O início do segundo semestre letivo dar-se-á em 06 de julho de 2020.
3.3 Ficam mantidos os demais dispositivos do Edital de Processo Seletivo para Preenchimento
de Vagas Remanescentes do Curso de Graduação em Medicina do UNESC – 2020/1, datado
de 04 de setembro de 2019.
Colatina-ES, 17 de junho de 2020.

Pergentino de Vasconcelos Junior
Reitor do UNESC
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ANEXO I
RELAÇÃO DOS HABILITADOS NO PROCESSO SELETIVO DE VAGAS
REMANESCENTES 2020/1, QUE AINDA NÃO REALIZARAM SUAS MATRÍCULAS NO
CURSO DE GRADUAÇÃO EM MEDICINA DO UNESC
PROTOCOLO
17061888
28596224
45627392
21051392
317440
20420608
15611904
42489856
8050688
29972480
28022784
59914240
53557248
57358336
56375296
11819008
11786240
11876352
44382208
26171392
59037696
38721536
46282752
45848576
41834496
65091584
49821696
53630976
17381376
50673664
36231168
53041152
61495296
35608576

NOME CANDIDATO
ALAN DAS NEVES JUNIOR
ANNA LAURA ALVES BRASIL
ARTHUR BAYERL PAIVA
BRENDA CABRAL SILVEIRA
BRUNO ARPINI BOTELHO
CARLOS ALEXANDRE DA COSTA BANHOS
CELSILVANA TEIXEIRA GOMES
DIMITHRIA DA RÓS CRUZ
ELLEDIANA DE OLIVEIRA ANDRADE
FELIPPE MARQUES RIBEIRO
FERNANDA RODRIGUES RUELA
FILIPPE SAMPAIO ALMEIDA CARDOSO
FRANCIEL BERTOLDI
GABRIEL OLIVEIRA SAUD CARVALHO
GISELE PEIXOTO FRANCA
GUILHERME FERREIRA DA SILVA
GUSTAVO SANTOS OLIVEIRA
HENRIQUE PAGOTTO GABURRO
IANNA PEREIRA SOARES
ISABELA BASTOS MONTEIRO
ISABELLE CASOTTI TOREZANI
IZABELA ALVES DE OLIVEIRA PERES
JOYCE CAROLINA ALVES
JÚLIA MARIA MENEZES DE CASTRO
JULIANA LINHARES HINTZ
JULIANA NEVES HERINGER
KAMILA HELENA DA SILVA ALVES
KAROLINI LOPES MAIOLI BERTOLDO
KEILA CRISTINA CANALLE PEREIRA
LARISSA AMARAL DE LIMA
LENILSON MENDES LESQUEVES JÚNIOR
LETICIA CLAUDIO
LUCAS ANTONIO DA ROSA GROFF
MARCELLE PORTO RIBEIRO
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37763072
58537984
44521472
27760640
22337536
65067008
65943552
50935808
33265664
46716928
45955072
51533824
15177728
20862976
52910080
45570048
19290112
53270528
5330944
37836800
40916992
63985664
44537856
61265920

MARCELO ZANON SILVA
MARIANA RAQUEL OLIVEIRA MARQUES
MAYARA SILVA PENA
MELLISE LEÃO SOUSA HAMMER
MONALIZA MAGALHÃES DE MELO FREIRE
NATALLIE KRAMER PIANA
OTACY FONSECA DO CARMO JUNIOR
PEDRO APARÍCIO PEREIRA FILHO
PRICYLA MEDEIROS SANTOS
RENATA PEREIRA FERRO
RENATA REIS DESTEFANI
RENZO LOPES DE AZEVEDO
RINARA SOARES DE OLIVEIRA
ROBERTO ALBERT DE ALMEIDA
SAULO MELOTTI RAMOS
SAULO SACRAMENTO MEIRA
SERAFIM GARCIA BARROS
STEVANY FALQUETO DAMASCENO
TIAGO TAVARES
VANESSA DIELLEN PINTO FERREIRA
VICTÓRIA KINOSHITA PEREIRA
VITOR ANTÔNIO PERES FIORIO
WELLINGTON NODENESE
WILLIANA DE PAULA
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