
 
 

 

 

 

 

 

 

RETIFICAÇÃO DO EDITAL Nº 03/2019 DO 2º PROCESSO SELETIVO PARA 

PREENCHIMENTO DE VAGAS NO CURSO DE MEDICINA PARA 2019 DO 

UniSL – CENTRO UNIVERSITÁRIO SÃO LUCAS 

 

A Copese, Comissão de Processos Seletivos do UniSL, Centro Universitário São 

Lucas, resolve tornar pública a Retificação do Edital nº 03/2019 do 2º Processo 

Seletivo de Medicina do UniSL - Centro Universitário São Lucas dos seguintes 

itens:  

 

 

3. DAS INSCRIÇÕES/TAXAS 

As inscrições estarão abertas no período de: 

 3.1 – Do dia 5 de dezembro de 2018 até às 23h59 do dia 28 de janeiro 

de 2019, horário de Rondônia e serão feitas exclusivamente via Internet, 

na página http://www.medicinasaolucas.com.br. Ao fazer a inscrição, o (a) 

candidato (a) deve imprimir o boleto para pagamento ou efetuar o pagamento 

com cartão de crédito. Não serão aceitas outras formas de pagamento como 

transferência, depósito bancário, etc. 

3.1.1 Será admitida a inscrição somente via Internet, no site 

http:www//medicinasaolucas.com.br, desde que feita no período 

compreendido entre 5 de dezembro de 2018 e 28 de janeiro de 2019. 

 

 
5. DO RESULTADO E DA CLASSIFICAÇÃO 
 
5.1 Os resultados serão divulgados na página da IES 

http://www.medicinasaolucas.com.br segundo calendário abaixo: 

                             – classificação preliminar dia 4 de fevereiro de 2019; 

                             – recursos contra a classificação preliminar em até 24 horas 

após a publicação da classificação preliminar (até 23h59 do dia 4 de 

fevereiro de 2019, horário de Rondônia); 

 

 

http://medicinasaolucas.com.br,/
http://medicinasaolucas.com.br,/
http://www.medicinasaolucas.com.br/


 
 

 

 

 

 

 

                               – resposta aos recursos contra a classificação preliminar em 

até 24 horas após o término do período para entrar com recursos (até 23h59 

do dia 5 de fevereiro de 2019, horário de Rondônia); 

  – homologação da classificação definitiva em até 24 horas 

após o término do período de resposta aos recursos (até 23h59 do dia 6  de 

fevereiro de 2019, horário de Rondônia). 

 

7. DA CONVOCAÇÃO PARA AS MATRÍCULAS 

7.1  A convocação dos (as) candidatos (as), que será feita por meio da página 

oficial da IES http://www.medicinasaolucas.com.br, obedecerá a ordem de 

classificação. 

7.2 O (A) candidato (a) classificado (a) deve, impreterivelmente, matricular-se 

no prazo estipulado para a matrícula: 

7.2.1 – MATRÍCULAS  

 

 
 
 

Porto Velho, 2 de janeiro de 2019 
 

 
Maria Eliza de Aguiar e Silva 

Reitora do UniSL – Centro Universitário São Lucas 
 

 

 

 

 
 

1ª chamada – dias 6, 7 e 8 de fevereiro de 2019, das 8h às 20h 

2ª chamada – dias 11 e 12 de fevereiro de 2019, das 8h às 20h 
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