
RETIFICAÇÃO DO EDITAL n
º 

6/2018 DO 

PROCESSO SELETIVO VESTIBULAR TRADICIONAL PARA PREENCHIMENTO DE 

VAGAS OFERECIDAS PARA 2019/2 DO UniSL - CENTRO UNIVERSITÁRIO SÃO 

LUCAS/PORTO VELHO 

 
2º SEMESTRE – 2019  

 

O UniSL, Centro Universitário São Lucas/Porto Velho - torna público que se encontram 

abertas as inscrições para o Processo Seletivo Vestibular Tradicional, que visa ao 

preenchimento de vagas oferecidas para 2019/2, conforme aprovado pela Copese, 

Comissão   de  Processos Seletivos. Esta retificação só contempla os itens com 

informações que foram atualizadas, portanto acesse o Edital nº 06/2018, que serviu de base 

para esta retificação e cujas demais informações estão contempladas na íntegra: 

https://www.saolucas.edu.br/repositorio/edital-2019-atualizada.pdf 
 

1.INSCRIÇÕES 
•         As inscrições do Processo Seletivo Vestibular Tradicional para preenchimento de 
vagas oferecidas para 2019/2, podem ser realizadas no período de 29/05/2019 a 
20/06/2019, na sede do UniSL, Centro Universitário São Lucas/Porto Velho, na CIA, 
Central de Ingressos e Admissões, das 8h às 20h e pelo site www.vestibularsaolucas.com.br 

•       Solicitações para alterações de dados de   inscrição só serão aceitas até o dia 

19/06/2019, pelo e-mail: copese@saolucas.edu.br ou diretamente na CIA – Central de 

Ingressos e Admissões, no UniSL. 
 

1.1   Portadores de necessidades especiais: 

•        Os candidatos com problemas de visão, audição, locomoção e com deficiências 

que necessitem de condições especiais para realizar as provas devem encaminhar e-mail 

para copese@saolucas.edu.br requerendo prova e/ou tratamento especial como portador 

de necessidades especiais contendo o tipo de deficiência de que é portador e a 

discriminação de que tipo de prova e/ou cuidado especial necessita e encaminhar até o dia 

19/06/2019. O pedido pode também ser entregue na CIA – Central de Ingressos e Admissões, 

no UniSL, Centro Universitário São Lucas/Porto Velho. 

 

2. VAGAS 
• São oferecidas vagas para 2019/2, nas seguintes condições:  
Fonoaudiologia: 75 vagas 
Odontologia: 65 vagas 
Enfermagem Bacharelado: 155 vagas 
Biomedicina: 95 vagas 
Fisioterapia: 65 vagas 
Direito: 145 vagas 
Ciências Biológicas Licenciatura: 150 vagas 
Ciências Biológicas Bacharelado: 130 vagas 
Nutrição: 110 vagas 
Administração: 220 vagas 
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Ciências Contábeis: 50 vagas 
Arquitetura e Urbanismo: 70 vagas 
Engenharia Civil: 110 vagas 
Engenharia de Produção: 120 vagas  
Engenharia Elétrica: 55 vagas 
Tecnologia em Estética e Cosmética: 50 vagas 
Farmácia: 120 vagas 
Psicologia: 100 vagas 
Educação Física:  120 vagas 

 

3. PROVAS 
3.1. O Processo Seletivo Vestibular para o preenchimento de vagas oferecidas para 2019/2, 

é realizado em um único dia, em duas etapas consecutivas, constituído de Redação e Prova 

Objetiva, com questões de múltipla escolha, conforme discriminado no quadro a seguir. 
 

 
Provas a serem realizadas Total  de questões objetivas Peso Total de pontos 

Redação -  100 

Português 6 1 6 

Língua 
Estrangeira 

6 1 6 

Matemática 6 1 6 

Conhecimentos 

Gerais (História e Geografia) 

6 1 6 

Biologia 6 1 6 

Física 6 1 6 

Química 6 1 6 

 
Total de Pontos 

  
142 

 

• O Processo Seletivo Vestibular Tradicional tem duração de 4 (quatro) horas. As 

questões objetivas são compostas pelas matérias da Base Nacional Comum do Ensino 

Médio. 

 

4.  DATAS E HORÁRIOS PARA A REALIZAÇÃO DAS PROVAS 
•   As provas do Processo Seletivo Vestibular Tradicional para o preenchimento de 
vagas oferecidas para 2019/2, do UniSL, Centro Universitário São Lucas/ Porto Velho, 
serão  realizadas  no  dia 23/06/2019, no horário das 9h às 13h, horário local, em: 

 

• PORTO VELHO: UniSL, Centro Universitário São Lucas - Rua Alexandre Guimarães, 

nº 1.927, Bairro Areal. 

 

•       O candidato deve comparecer ao local de provas com antecedência mínima de 

1 (uma) hora, portanto às 8h, horário local. 

•       Para acesso às salas de provas, os portões ficam abertos até às 9h. 

 

 

 

 

 



•       Não é permitido o ingresso de candidatos nos locais de provas após às 9h, quando os 

portões da unidade são fechados, em observância ao horário local, não sendo admitidos 

quaisquer candidatos retardatários. 

•   Informações  podem  ser  obtidas,  através do  site, no endereço eletrônico 

www.saolucas.edu.br  ou  pelo  e-mail  copese@saolucas.edu.br ou ainda, junto à CIA, 

Central de Ingressos e Admissões, do UniSL, Centro Universitário São Lucas/ Porto 

Velho, pelos telefones (69) 3211-8045 e 3211-8046. 

 

6.  DA REALIZAÇÃO DAS PROVAS 

•     Candidatos que usam aparelhos auditivos, devem comunicar à instituição, até o dia 
19/06/2019, através de e-mail: copese@saolucas.edu.br ou pessoalmente, sobre a 

necessidade do uso, na CIA, Central de Ingressos e Admissões, no UniSL. 

 

11. RESULTADO 
11.1  A  divulgação  do  resultado  pertinente  ao  Processo  Seletivo  Vestibular  
Tradicional para  o preenchimento de vagas oferecidas para o semestre letivo de 
2019/2, do UniSL, Centro Universitário São Lucas/Porto Velho, com a relação nominal em 
ordem de classificação dos candidatos classificados será divulgado oficialmente pelo 
Centro Universitário São Lucas no dia 28/06/2019, no site www.saolucas.edu.br  ou 
pelos telefones (69) 3211-8045 e 3211-8046. 

 

12. MATRÍCULA 
•       Os candidatos aprovados e classificados nas vagas ofertadas devem efetuar suas 
matrículas, nas dependências do UniSL, Centro Universitário São Lucas/Porto Velho, 
no endereço Rua Alexandre Guimarães, 1.927 – Bairro Areal, Porto Velho - RO, CEP 
78916-450, conforme calendário abaixo: 

 
 

1ª chamada: de 01/07 a 04/07/2019, das 8h às 20h  
 

2ª chamada: dia 5/07 e de 8/07 a 10/07/2019, das 8h às 20h 

 

 

14. DISPOSIÇÕES GERAIS 
O Processo Seletivo Ves tibular Tradicional,  objeto deste Edital, é válido apenas para 

preenchimento das vagas oferecidas em 2019/2. 

•   O valor total da semestralidade é dividido em 6 (seis) parcelas, sendo a quitação da 

primeira, condição para deferimento da matrícula. 

•  Todas as informações relacionadas ao Processo Seletivo Vestibular Tradicional para o 

preenchimento de vagas oferecidas para 2019/2, do UniSL, Centro Universitário São 

Lucas/Porto Velho, são consideradas complementares a este Edital, passando dele a fazer 

parte integrante, como se aqui estivessem transcritas. 
 
 

Porto Velho/RO, 28 de maio de 2019. 
 

 

Maria Eliza de Aguiar e Silva 
Reitora do UniSL – Centro Universitário São Lucas 
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