
 

FACULDADE DE CIÊNCIAS GERENCIAIS DE MANHUAÇU 

EDITAL DO VESTIBULAR – 2017/01 

*Atualizado conforme Retificação I, de 03 de outubro de 2016, e Retificação II, de 10 de outubro de 2016.  

 

O Diretor da Faculdade de Ciências Gerenciais de Manhuaçu – FACIG, Sr. Thales Reis 

Hannas, mantida pelo Centro Superior de Estudos de Manhuaçu Ltda., em Manhuaçu/MG, no 

uso de suas atribuições, torna público as normas regentes para o Processo Seletivo 2017/01. 

Este processo de seleção destina-se aos candidatos que concluíram o Ensino Médio ou curso 

equivalente. Para realizar a inscrição, o candidato deverá ter em mãos o CPF e o número do 

Registro de Identidade Civil. Pessoas com deficiência, de qualquer natureza, que necessitem 

de providências especiais para a realização do vestibular, devem indicá-la no requerimento de 

inscrição. Ao efetivar sua inscrição, o candidato declara que aceita as condições e normas 

estabelecidas para o processo seletivo constantes deste edital e que está ciente de que, se 

selecionado, necessita entregar o certificado de conclusão do ensino médio ou equivalente 

juntamente com o histórico escolar, ambos em cópia autenticada em cartório, e efetuar o 

pagamento por ocasião da matrícula, em acordo ao disposto no artigo 44, incisos I, com a 

alteração introduzida pela lei de número 11.632/2007, e II da lei número 9.394 de 20/12/1996 

(LDB). Informações sobre o curso: Medicina, autorizado pela Portaria Ministerial de nº 234 de 

15/04/2014, com 36 (trinta e seis) vagas em horário integral (manhã e tarde), com duração 

mínima de 06 (seis) anos. Curso no regime seriado. Inscrições: de 22 de agosto de 2016 a 

13 de outubro de 2016. Taxa de inscrição: R$ 340,00 (trezentos e quarenta reais), a ser 

comprovada por meio da quitação do boleto bancário, não sujeita à restituição, em qualquer 

hipótese. A reimpressão e o pagamento do boleto poderão se realizados, no máximo, até o 

primeiro dia útil posterior ao encerramento das inscrições (14 de outubro de 2016) até às 

23h59min. Locais de realização da inscrição: exclusivamente nos sites da FACIG 

(www.facig.edu.br) e da CONSULPLAN (www.consulplan.net). Informações adicionais sobre 

a inscrição: a. O Manual do Candidato poderá ser adquirido gratuitamente no site da FACIG; 

b. O requerimento de inscrição deverá ser corretamente preenchido, sendo de inteira 

responsabilidade do candidato ou de seu representante legal as informações nele prestadas, 

não havendo possibilidade de reclamações, em razão de eventuais prejuízos decorrentes de 

seu preenchimento incorreto. c. O candidato poderá inscrever-se uma única vez. d. Os locais 

de realização das provas, estarão disponíveis a partir do dia 17 de outubro de 2016. Provas: 

http://www.facig.edu.br/
http://www.consulplan.net/


Local de realização das provas: Campi da FACIG em Manhuaçu/MG, Faccaci em Cachoeiro 

do Itapemirim/ES, Campos dos Goytacazes/RJ e em Belo Horizonte/MG. Data e horário de 

realização das provas: dia 22 de outubro de 2016 (sábado), em um único turno, das 13 às 

18 horas. Serão corrigidas apenas as redações dos 300 (trezentos) mais bem classificados 

no somatório das provas de múltipla escolha. Havendo empate na 300ª posição do resultado 

das provas objetivas de múltipla escolha, serão aplicados os critérios de desempate previstos 

neste edital, excetuado aquele relativo ao melhor resultado na prova de Redação1. 

Classificação: a. Os candidatos selecionados serão classificados, dentro do número de vagas 

previsto, pela ordem decrescente do rendimento obtido. Em caso de empate será classificado 

o candidato que obtiver o melhor resultado na prova de Redação. Persistindo o empate, será 

classificado o candidato que obtiver, pela ordem, o melhor resultado em: Biologia; Química; 

Português. b. Serão eliminados do Vestibular os candidatos que: (1) Deixarem de realizar 

uma das provas; (2) Obtiverem nota 0 (zero) ou na prova de Biologia ou na prova de Química; 

(3) Não obtiverem o mínimo de 20% (vinte por cento) dos pontos na prova de Redação; (4) E 

utilizarem de meios fraudulentos na inscrição ou realização das provas. Candidatos 

matriculados com identificação de fraude no processo seletivo não terão a matrícula devolvida 

para cobrir os custos de perícia. O prazo de validade do presente Processo Seletivo, ora 

tornado público é até a data de 01/03/2017. Sendo publicada portaria do Ministério da 

Educação com aumento das vagas do curso antes do início das aulas, os candidatos serão 

chamados a preenchê-las de acordo com a classificação neste processo seletivo. Turmas 

com menos de 50% de matriculados podem não ser abertas a critério da instituição. Em caso 

de não preenchimento das vagas a FACIG realizará processos seletivos agendados. A 

matrícula deverá ser realizada em primeira chamada nos dias 09 e 10 de novembro de 2016.  

Será colhida impressão digital dos candidatos no ato da prova e no ato da matrícula. Os 

candidatos poderão ser submetidos à fiscalização com detector de metal. Os candidatos 

poderão escolher uma segunda opção de curso. Não sendo classificados entre os 30 

primeiros colocados em Medicina, poderão escolher para se matricular ou curso de 

Odontologia, autorizado pela portaria ministerial de número 310 de 15/07/2016, ou no curso 

de Psicologia, autorizado pela portaria ministerial de número 199 de 02/06/2016, ou no curso 

de Enfermagem, autorizado pela portaria ministerial de número 600 de 29/10/2014. O 1º 

Processo Seletivo 2017 para o Curso de Medicina da FACIG será realizado em um único dia, 

em duas etapas consecutivas, constituído de Redação e Prova Objetiva, com questões de 

múltipla escolha, conforme conteúdo disposto no Manual do Candidato (disponível no site da 

FACIG). 

 

Manhuaçu, 19 de agosto de 2016. 

Thales Reis Hannas - Diretor 
                                                           
1
 Conforme atualização de 23 de setembro de 2016. 


