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FACULDADE SÃO LUCAS 

EDITAL DO 5° PROCESSO SELETIVO 2016 DA FACULDADE SÃO LUCAS NO CURSO 

DE MEDICINA PARA PORTADORES DE DIPLOMA 

1° SEMESTRE – 2016 - EDITAL no 5/2016 

 

A Faculdade São Lucas – FSL - torna público que se encontram abertas as inscrições para 

o 5° Processo Seletivo 2016, que visa a seleção de candidatos à matrícula para o curso de 

Medicina, para portadores de Diploma, dos cursos da área da Saúde ou Ciências 

Biológicas. 

1. PRÉ-REQUISITOS 

São pré-requisitos para a inscrição no processo seletivo do qual se refere esse Edital, 

regulamentado por meio deste instrumento: 

1.1. Portador de Diploma: 

1.1.1. Possuir Diploma Registrado e Histórico Escolar com formação na área da Saúde ou 

Ciências Biológicas.  

1.1.2. O candidato Portador de Diploma em mais de um curso da área da saúde ou 

Ciências Biológicas, deverá optar, no ato da inscrição, pelo curso o qual quer concorrer, 

sendo permitida somente uma opção. 

1.1.3. O candidato aprovado neste processo concorda expressamente em adaptar-se ao 

Currículo Pleno do curso de Medicina da Faculdade São Lucas, bem como às normas 

regulares explícitas no Regimento Interno da Instituição. 

 

2. INSCRIÇÕES 

As inscrições para o 5° Processo Seletivo 2016 para portadores de Diploma, dos cursos da 

área da Saúde ou Ciências Biológicas podem ser realizadas no período entre 18/01/2016 a 

12/02/2016, na sede da Faculdade São Lucas, das 8h às 18h. 

2.1. Portador de diploma da Faculdade São Lucas: Ficha de Inscrição, fornecida pela na 

CEAL - Central de Atendimento ao Aluno, com o nada consta dos Setores Financeiro e de 

Bolsas e Financiamentos e em anexo: Cópia autenticada do Diploma e do Histórico 

Escolar, cópia autenticada dos certificados de pós- graduação lato sensu (caso possua) e 

diplomas dos cursos de pós-graduação stricto sensu, nível mestrado e doutorado (caso 

possua), cópia da cédula de Identidade e CPF ou Carteira de Habilitação e 01 fotografia 

3x4 recente; 

2.2. Portador de diploma de outras instituições de ensino superior reconhecidas no Brasil: 

Ficha de Inscrição, fornecida pela na CEAL - Central de Atendimento ao Aluno, e em 

anexo: Cópia autenticada do Diploma e do Histórico Escolar, Cópias e originais ou cópias 

autenticadas das Ementas das disciplinas cursadas, conforme o histórico escolar (as 

ementas deverão estar carimbadas pela IES de origem), cópia autenticada dos certificados 

de pós-graduação lato sensu (caso possua) e diplomas dos cursos de pós-graduação 

stricto sensu, nível mestrado e doutorado (caso possua), cópia da cédula de Identidade e 

CPF ou Carteira de Habilitação e 01 fotografia 3x4 recente. 
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2.3. A inscrição poderá ser realizada por terceiros, desde que o procurador apresente a 

procuração e documento de identificação original e cópia ou cópia autenticada em cartório. 

2.4. A inscrição implica no reconhecimento e na aceitação, pelo candidato, de todas as 

condições previstas neste Edital. 

2.5. Este Edital está disponível para consulta no site www.saolucas.edu.br 

3. VAGAS 

3.1. São oferecidas 3 (três) vagas, nesse Processo Seletivo nas seguintes condições: 

 

OBS: Eventuais vagas remanescentes, verificadas após o término deste processo, serão 

oferecidas de acordo com a ordem de classificação. 

 

4. DOS CRITÉRIOS DE SELEÇÃO 

O 5° Processo Seletivo 2016 para o preenchimento de vagas no Curso de Medicina da 

Faculdade São Lucas, para portadores de Diploma, dos cursos da área da Saúde ou 

Ciências Biológicas terá o valor máximo de 200 pontos e será realizado em uma única 

fase, a partir da análise curricular individual, com a obediência aos seguintes requisitos, 

discriminados a seguir: 

4.1. Análise do histórico de 1 (um) curso de graduação de instituições de ensino superior 

reconhecidas no Brasil, para a determinação do Rendimento Geral acadêmico; Avaliação 

de Rendimento Geral Acadêmico: de caráter classificatório, a qual visa determinar: 

4.2. Avaliação de Rendimento Geral Acadêmico: de caráter classificatório, a qual visa 

determinar: 

a) Pontuação de acordo com a média geral das disciplinas cursadas na graduação de 

origem, constante no histórico escolar, ranqueadas como seguem abaixo:  

Média entre 8,6 a 10 = 50 pontos; 

Média entre 6,0 a 8,5 = 40 pontos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Curso No de vagas Categoria 

Medicina 

(bacharelado) 

3 (três) vagas para o 3º 

semestre do curso de medicina. 

 

 

 

 

Portadores de Diploma de cursos da 

área da saúde ou Ciências Biológicas. 

http://www.saolucas.edu.br/
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4.3. Análise de Títulos: 

 

4.3.1. Não serão aceitos títulos que fujam à área requerida no quadro de atribuição acima 

4.3.1.1. Para cursos de doutorado ou de mestrado concluídos no exterior, será 

aceito apenas o diploma, desde que revalidado por instituição de ensino superior no Brasil 

e traduzido para a língua portuguesa por tradutor juramentado; 

4.3.1.2. Para comprovação da conclusão do curso de pós-graduação lato sensu, será 

aceito certificado/declaração, com carga horária mínima de 360 horas, atestando que o 

curso atende às normas da Lei nº 9.394/96 – Lei de Diretrizes e Bases da Educação, do 

Conselho Nacional de Educação (CNE) ou está de acordo com as normas do extinto 

Conselho Federal de Educação (CFE). 

 

 

 

 

QUADRO DE ATRIBUIÇÃO DE PONTOS PARA AVALIAÇÃO DE TÍTULOS 

ALÍNEA TÍTULO VALOR 

UNITÁRIO 

VALOR 

MÁXIMO A Certificado de conclusão ou Diploma, 
devidamente registrado, em órgão ou 
instituição competente, de conclusão de 
Doutorado (Strictu Sensu) na área de 
saúde e ensino em ciências da saúde. 

      50 50 

B Certificado de conclusão ou Diploma, 
devidamente registrado, em órgão ou 
instituição competente, de conclusão de 
Mestrado (Strictu Sensu) na área de saúde 
e ensino em ciências da saúde. 
 
 

  40 40 

 
 
 
 

C 

Certificado de conclusão de curso de pós-
graduação em nível de especialização 
(Lato Sensu) na área de saúde, como 
segue: saúde pública/coletiva, saúde da 
família, anatomia humana, fisiologia 
humana, citologia, histologia e 
embriologia humanas, epidemiologia, 
com carga-horária mínima de 360 horas, 
acompanhado de Histórico Escolar em que 
constem as disciplinas cursadas e a 
respectiva carga horária. 

 20 40 

 
D 

 

Certificado de conclusão de curso de pós-
graduação em nível de especialização 
(Lato Sensu) nas demais áreas do 
conhecimento, respeitando carga-horária 
mínima de 360 horas, acompanhado de 
Histórico Escolar em que constem as 
disciplinas cursadas e a respectiva carga 
horária. 

10 20 

TOTAL MÁXIMO DE PONTOS 150 
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5. DA CLASSIFICAÇÃO 

5.1. Os candidatos serão classificados em ordem decrescente do total de pontos obtidos 

no processo seletivo. 

5.2 No caso de empates entre os candidatos serão utilizados, sucessivamente, os 

seguintes critérios de desempate: 

5.2.1. maior rendimento acadêmico e 

5.2.2. persistindo o empate, terá preferência o candidato com idade mais avançada. 

 

6. DO RESULTADO PRELIMINAR 

 

O resultado preliminar pertinente ao 5º Processo Seletivo 2016, para o preenchimento de 

vagas no curso de Medicina da Faculdade São Lucas, com a relação nominal em ordem de 

classificação dos candidatos (as) classificados (as) na categoria de portador (a) de diploma 

de cursos da área da saúde ou Ciências Biológicas será divulgado pela Faculdade São 

Lucas no dia 19/02/2016, afixado na sede da Faculdade São Lucas, no site 

www.saolucas.edu.br ou pelos telefones (69) 3211-8009 e (69) 3211-8020. 

7. DOS RECURSOS 

 

7.1. Após a divulgação do resultado preliminar, a interposição de recursos deverá ser 

efetivada até dois dias úteis após a divulgação do resultado preliminar, e entregue 

pessoalmente ou por meio de procuração com firma reconhecida em cartório, na CEAL 

- Central de Atendimento ao Aluno, das 8h às 18h; 

7.2. Em caso de recurso pleiteando a correção da pontuação atribuída, o candidato (a) 

deverá, além de fundamentar o pedido com base em documentos apresentados no ato da 

inscrição, deverá também informar a pontuação que entenda ser a correta; 

7.3. Caberá à Banca Examinadora analisar os recursos e o resultado da análise dos 

recursos e o resultado final da pontuação atribuída ao candidato (a), será divulgado dia 

23/02/2015, na CEAL - Central de Atendimento ao Aluno, das 8h às 18h; 

7.4 Após esse ato não mais caberá recurso relacionado à Avaliação Curricular por parte 

dos candidatos (as). 

8. RESULTADO DEFINITIVO 

 

O resultado definitivo pertinente ao 5º Processo Seletivo 2016, para o preenchimento 

de vagas no curso de Medicina da Faculdade São Lucas, com a relação nominal em 

ordem de classificação dos candidatos (as) classificados (as) na categoria de portador 

(a) de diploma de cursos da área da saúde ou Ciências Biológicas será divulgado pela 

Faculdade São Lucas no dia 24/02/2016, afixado na sede da Faculdade São Lucas, no 

site www.saolucas.edu.br ou pelos telefones (69) 3211-8009 e (69) 3211-8020. 

 

 

 

 

http://www.saolucas.edu.br/
http://www.saolucas.edu.br/
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9. DA MATRÍCULA 

Os candidatos classificados devem efetuar suas matrículas, nas dependências da 

Faculdade São Lucas, no endereço Rua Alexandre Guimarães, 1.927 – Bairro Areal, Porto 

Velho - RO, conforme calendário abaixo: 

25 e 26 de fevereiro de 2016 - das 8h às18h 

 

9.1. Serão considerados desistentes das vagas os candidatos que não efetuarem matrícula 

no prazo estipulado. 

9.2. Havendo vagas, as chamadas subsequentes dos candidatos seguirá a ordem de 

classificação, sendo publicadas no site da instituição www.saolucas.edu.br e afixadas na 

sede da Faculdade São Lucas. 

9.3. A conferência de documentos para matrícula será realizada somente nas datas 

previstas neste edital. 

9.4. A Faculdade reserva-se o direito da não obrigatoriedade de informar ao candidato 

classificado, devendo o mesmo acompanhar as chamadas divulgadas, bem como seu 

comparecimento no devido prazo para a realização da matrícula. 

9.5. O histórico e as ementas dos portadores de diploma não classificados nas vagas 

ofertadas, poderão ser retirados de 3 e 5 de março. A retirada poderá ser realizada por 

terceiros, desde que o procurador apresente a procuração e documento de identificação 

original e cópia ou cópia autenticada em cartório. 

 

10. DA DOCUMENTAÇÃO DA MATRÍCULA 

 

10.1. Matrícula para Portador de Diploma: o candidato apresentará cópia e original do 

RG, CPF, Título de Eleitor, Comprovante de Votação, Certidão de Nascimento ou 

Casamento, Certificado de Alistamento Militar, Comprovante de Residência e 

Comprovante de Pagamento da Primeira Mensalidade do curso de Medicina. 

10.2. Não serão aceitos documentos ou cópias rasurados e ilegíveis.                

10.3. Não será concedido desconto, na primeira mensalidade. 

 

11. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

O valor da semestralidade para o período 2016/1 é de R$ 35.700,00 (trinta e cinco mil e 

setecentos reais) equivalente a R$ 5.950,00 (cinco mil, novecentos e cinquenta reais) por 

mês, computado conforme a Lei 9.870/99, cujos dados estão disponíveis no setor 

financeiro da Faculdade São Lucas. 

Porto Velho/RO, 11 de janeiro de 2016. 

 

Maria Eliza de Aguiar e Silva 

Diretora Geral 

 

http://www.saolucas.edu.br/

