
 

 
 
 
O Reitor do Centro Universitário São Lucas, situado à Rua Alexandre Guimarães, 1927 – Bairro Areal, torna 
público que, em conformidade com a legislação institucional e disposições vigentes, a presente RETIFICAÇÃO 
ao Edital nº 04 do Processo Seletivo nas modalidades prova on-line e pela Nota do ENEM, com os resultados 
obtidos pelos estudantes no Exame Nacional do Ensino Médio, operando as seguintes alterações a seguir 
expostas: 
 
(...) 
 
 
 
3.4. Das informações acerca do processo seletivo virtual: 

 
ONDE SE LÊ: 
 
3.4.2.   O CANDIDATO deve aguardar a liberação do acesso à prova, que ocorrerá, a partir das 12 horas 
(horário de Brasília/DF) do dia 23/05/2021. A partir deste horário o candidato passará pelo processo de 
validação da sua identidade e documentação. Por exemplo: se o candidato for liberado às 12h50min para fazer 
a prova, seu tempo de 4h começará a ser contabilizado, tendo o candidato até, no máximo, às 16h50min para 
concluí-la. 
 
3.4.3.   Caso o candidato não entre no sistema até às (horário), para a validação da sua identidade e 
documentos, o candidato será eliminado. 
 
3.4.5. O candidato deverá acessar a plataforma de provas pontualmente às 12 horas (horário de Brasília/DF) 
do dia 23/05/2021 para identificação preliminar: (1) captura de imagem do documento com foto (RG, RNE, CNH 
ou passaporte); (2) captura de imagem do rosto e (3) conferência e/ou preenchimento dos dados de inscrição. 
Candidatos que acessarem em horário posterior as (horário) perderão o direito de realizar a avaliação. 
 
3.4.5.1. O horário limite para entrega das provas será às (horário) para Candidatos que forem autorizados a 
iniciar a prova após (horário) ou interrupção por parte do fiscal durante o processo. 
 
3.4.25. Para Candidatos que solicitarem atendimento especial deferidos pelo Centro Universitário São 
Lucas, além das 4 horas de prova haverá o acréscimo de mais 1 hora, podendo, esses, extrapolarem o 
encerramento às (horário) horas levando em consideração o momento de autorização para realização da 
prova. Por exemplo: Candidata Lactante que solicitou 01 hora adicional, entrou no sistema antes de 12h45min 
e foi autorizada às 13h05min. Ela terá o horário limite para conclusão da prova às 18h05min. 
 
 
 
 
 
 
 

TERCEIRA RETIFICAÇÃO AO EDITAL Nº 04 - PROCESSO SELETIVO DO CURSO DE MEDICINA 
 

3. DAS INSCRIÇÕES            
 



 

LEIA-SE: 
 
 
3.4.2.  O CANDIDATO deve aguardar a liberação do acesso à prova, que ocorrerá, a partir das 12h45min 
(horário de Brasília/DF) do dia 23/05/2021. A partir deste horário o candidato passará pelo processo de 
validação da sua identidade e documentação. Por exemplo: se o candidato for liberado às 12h50min para fazer 
a prova, seu tempo de 4h começará a ser contabilizado, tendo o candidato até, no máximo, às 16h50min para 
concluí-la. 
 
3.4.3.   Caso o candidato não entre no sistema até às 12h45min, para a validação da sua identidade e 
documentos, o candidato será eliminado. 
 
 
3.4.5.  O candidato deverá acessar a plataforma de provas pontualmente às 12 horas (horário de Brasília/DF) 
do dia 23/05/2021 para identificação preliminar: (1) captura de imagem do documento com foto (RG, RNE, CNH 
ou passaporte); (2) captura de imagem do rosto e (3) conferência e/ou preenchimento dos dados de inscrição. 
Candidatos que acessarem em horário posterior as 12h45min perderão o direito de realizar a avaliação. 
 
3.4.5.1. O horário limite para entrega das provas será às 18 horas para Candidatos que forem autorizados a 
iniciar a prova após 13 horas ou interrupção por parte do fiscal durante o processo. 
 
3.4.25. Para Candidatos que solicitarem atendimento especial deferidos pelo Centro Universitário São Lucas, 
além das 4 horas de prova haverá o acréscimo de mais 1 hora, podendo, esses, extrapolarem o encerramento 
às 18 horas (horário de Brasília) levando em consideração o momento de autorização para realização da prova. 
Por exemplo: Candidata Lactante que solicitou 1 hora adicional, entrou no sistema antes de 12h45min e foi 
autorizada às 13h05min. Ela terá o horário limite para conclusão da prova às 18h05min. 
 
 
 
 

Porto Velho – Rondônia, 21 de maio de 2021. 
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