
 

 

 

               ADENDO Nº 1 DO EDITAL DO 1º PROCESSO SELETIVO 2017 PARA 
PREENCHIMENTO DE VAGAS NO CURSO DE MEDICINA DO CENTRO 

UNIVERSITÁRIO SÃO LUCAS 
 

 
 

 

A reitoria do UniSL, Centro Universitário São Lucas, no uso de 
suas atribuições legais, torna público este ADENDO ao Edital 
do 1º Processo Seletivo 2017 para preenchimento de vagas no 
curso de Medicina, aumentando a oferta de vagas de 40 para 
60 vagas, nesse processo seletivo, de acordo com a Portaria 
nº 660, de 26 de outubro de 2016, publicada no DOU nº 207, 
de 27/10/2016, seção 1, pág. 29, que defere o aumento de 
vagas para o curso de Medicina. 

 

Abaixo, a publicação de Partes Específicas do Edital 1/2017, com as devidas alterações: 

 
3. VAGAS 

 
3.1 São oferecidas vagas para o Curso de Medicina do 
Centro Universitário São Lucas, nas seguintes condições: 

 
3.2 A quantidade de vagas e a forma de seleção referentes ao 
FIES ficam condicionadas aos critérios estabelecidos pelo 
MEC/FNDE. 

 
3.3 Caso as vagas destinadas ao FIES SELEÇÃO não sejam 
preenchidas por ingressantes, o CENTRO UNIVERSITÁRIO 
SÃO LUCAS poderá convocar para matrícula os aprovados no 
processo  seletivo  relativo   a  este  edital,  seguindo  a  
ordem  de  classificação,  até  o preenchimento do total das 
70 (setenta) vagas ofertadas. 

 

9. DA CORREÇ ÃO E DA ELIMINAÇ ÃO 

9.1 A correção das provas e a classificação dos candidatos do 
1º Processo Seletivo 2017, para o preenchimento de vagas no 
curso de Medicina do Centro Universitário São Lucas obedecerá 
aos seguintes critérios: 

 
9.1.1 Todas as Provas Objetivas de Múltipla 
Escolha (Etapa 1) serão corrigidas; 

 
9.1.2  Somente  serão  corrigidas  as  Provas  de  Redação 
(Etapa 2)  dos  candidatos  que somarem pelo menos 1 (um) 
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ponto por disciplina na Prova Objetiva de Múltipla escolha; 
 

9.1.3 A nota final do candidato será a soma das notas obtidas 
na Etapa 1 e na Etapa 2 do processo. Os candidatos serão  
 
 
 
ordenados de acordo com os valores decrescentes da nota 
final e serão considerados como aprovados os 60 (sessenta) 
primeiros colocados. 

 
11. RESULTADO 

11.1   A   divulgação   do   resultado   pertinente   ao   1º   
Processo   Seletivo   2017,   para   o preenchimento de vagas 
no curso de Medicina do Centro Universitário São Lucas, 
com a relação nominal em ordem de classificação dos 60 
(sessenta) candidatos classificados será divulgado 
oficialmente pelo Centro Universitário São Lucas no dia 07 de 
novembro de 2016, afixado na sede do Centro Universitário 
São Lucas, nos sites www.saolucas.edu.br e 
www.consulplan.net, podendo ainda ser conhecido pelos 
telefones (69) 3211-8020, (69) 3211-8075, (69) 3211-8076, (69) 
3211-8077 e (69) 3211-8078. 

 

 

 
                                                                     Porto Velho/RO, 27 de outubro de 2016. 

 
Maria Eliza de Aguiar e Silva 

Reitora 
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