Faculdade Brasileira de Cachoeiro
Credenciada pela Portaria nº 1.411 de 27 de dezembro de 2018, publicada no D.O.U. em 28/12/2018.
EDITAL Nº 009/2019
CONVOCAÇÃO DE SUPLENTES
PROCESSO SELETIVO COMPLEMENTAR DO BANCO DE SUPLENTES DO
CURSO DE GRADUAÇÃO DE MEDICINA 2019 DA
FACULDADE BRASILEIRA DE CACHOEIRO ATRAVÉS DA NOTA DO ENEM
Fica convocado os suplentes abaixo para ingressar no 1º Semestre de 2019 no curso de Medicina de
Cachoeiro, para tomar conhecimento da vaga remanescente e proceder à matrícula na Secretaria Acadêmica
da
Faculdade,
à
Rodovia
Gumercino
Moura
Nunes,
nº 134, Bairro Village Luz, Cachoeiro de Itapemirim/ES, nos dias 20/02/19 (14:00 às 20:00) e 21/02/19 de
08:00 às 20:00. A seleção dos candidatos convocados foi feita por ordem decrescente mediante a pontuação
obtida na prova do ENEM.
Segue o que diz o edital nº 003/2019 sobre a comprovação das informações inseridas no ato da
inscrição:
4.6 No momento da matrícula, os candidatos poderão ser representados por terceiros, exigindo-se, neste
caso, procuração pública, e apresente os documentos exigidos no item 4.2 deste Edital.
4.7 O candidato selecionado, seu representante legal ou procurador instituído deverá comparecer para
realizar a matrícula portando a senha de acesso ao portal institucional do ENEM, para verificação da sua nota
na página eletrônica do INEP (http://enem.inep.gov.br).
4.8 A discrepância entre quaisquer notas informadas na inscrição do candidato com as verificadas na página
eletrônica do INEP (http://enem.inep.gov.br/), que acarrete alteração da classificação final do candidato,
ensejará na recolocação do mesmo na última posição entre todos os candidatos listados para o curso.
4.9 Toda a documentação para a matrícula deverá ser apresentada na forma física, deverá estar legível, sem
rasuras, rasgos e os documentos com foto devem estar atualizados. Não serão aceitos documentos de
identidade com a inscrição “não alfabetizado”.
Será considerado desistente o candidato que não tiver efetuado sua matrícula até às 20:00 horas do
dia 21 de fevereiro de 2019.

CURSO DE MEDICINA – INTEGRAL – 1º SEMESTRE DE 2019
Nº DE INSCRIÇÃO DO
TURNO INTEGRAL
CLASSIFICAÇÃO SUPLÊNCIA
CANDIDATO NO ENEM
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18100944
18100477
181015845348
181024794966
181047210818
181040772970
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Cachoeiro, 20 de fevereiro de 2019.

TADEU ANTÔNIO DE OLIVEIRA PENINA
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