
 

 

UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA – UNOESTE 

EDITAL COMPLEMENTAR DO PROCESSO SELETIVO PARA O 

CURSO DE MEDICINA - CAMPUS DE GUARUJÁ-SP 

 

 

PORTARIA N º 32/2019, Reitoria da UNOESTE, de 12  de março de 2019 

 

Dispõe sobre o cronograma e demais 

procedimentos para o Processo Seletivo do 

Curso de Medicina, com funcionamento no 

Campus de Guarujá – SP para o 1º semestre 

de 2019. 

 

A Reitora da Universidade do Oeste Paulista - UNOESTE, de Presidente Prudente - SP, mantida 

pela Associação Prudentina de Educação e Cultura - APEC, na forma do que dispõem a Lei 

9.394/96, em seu art. 44, inciso II; o Parecer CES/CNE 98, de 06 de julho de 1999; a Portaria MEC 

nº 391, de 07 de fevereiro de 2002; a Lei nº 11.331, de 25 de julho de 2006; do Edital nº 

6/2014/SERES/MEC que institui o Programa Mais Médicos para autorização de funcionamento dos 

Cursos de Medicina, nos municípios selecionados no âmbito do Edital nº 3, de 22 de outubro de 

2013; de acordo com o ato de Credenciamento do Campus fora de sede no Município de Guarujá – 

SP; e conforme Portaria nº 104 de 22 de fevereiro de 2018 de autorização de funcionamento do 

Curso de Medicina no Município de Guarujá – SP; e de acordo com o que estabelece o Regimento 

Geral desta Universidade, tendo em vista a aprovação pelo Conselho de Ensino, Pesquisa e 

Extensão e pelo Conselho Universitário em reuniões do dia 11 de fevereiro de 2019, EXPEDE a 

presente Portaria, tornando público o presente Edital do Processo Seletivo para preenchimento das 

vagas do Curso de Medicina - Campus de Guarujá – SP, aberto aos candidatos portadores de 

Certificado de Conclusão do Ensino Médio e treineiros que serão classificados em listas separadas. 

1.  Será oferecido no Processo Seletivo do Curso de Medicina – Campus de Guarujá – SP,  55 

(cinquenta e cinco) vagas.  

2. As vagas previstas para o Curso de Medicina no Campus de Guarujá – SP são destinadas, 

exclusivamente,  aos candidatos participantes do Processo Seletivo estabelecido por este Edital.  

3. As provas do Processo Seletivo para o Curso de Medicina – Campus de Guarujá –SP, serão 

realizadas nos municípios de Presidente Prudente e Guarujá – SP, no dia 17 de março de 2019 

(domingo), às 9 horas, nos seguintes endereços: 



 

a) No município de Presidente Prudente -  SP à Rua José Bongiovani 700, Cidade 

Universitária – Campus I da UNOESTE – Bloco B; 

b) No município de Guarujá – SP à Avenida Miguel Mussa Gaze, 247 Santa Rosa- Colégio 

Adélia Camargo. 

3.1 O candidato somente poderá realizar a prova no local escolhido no ato de sua inscrição. 

4. É de inteira responsabilidade do candidato o acompanhamento dos Editais e demais comunicados 

com a divulgação dos locais, datas e horários das provas que serão publicados no site da 

www.unoeste.br e nos murais do prédio da Faculdade de Medicina da UNOESTE no campus de 

Guarujá – SP. 

5. As provas dos Processos Seletivos para o Curso de Medicina – Campus Guarujá - SP serão 

elaboradas com base nas Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio, conforme 

Resolução CNE/CEB nº 2, de 31/01/2012, D.O.U de 31/01/2012. 

6. O Processo Seletivo do Curso de Medicina – Campus de Guarujá - SP, será composto de apenas 

uma fase que compreenderá a Prova Objetiva com questões de múltipla escolha e a Prova de 

Redação, totalizando 100 (cem) pontos, com duração de 4 horas. 

a) A prova objetiva constará de 60 (sessenta) Questões de Múltipla Escolha, valendo 1 (um) ponto 

cada resposta certa, e  será composta da seguinte forma: Língua Portuguesa/Literatura Brasileira – 

13 questões;  Biologia – 18 questões; Química – 08 questões; Física – 05 questões ;  Matemática – 

05 questões ;  História – 04 questões; Geografia – 04 questões; Inglês ou Espanhol – 03 questões.   

b) Prova de  Redação, valendo até 40 (quarenta) pontos.  

7. O candidato que obtiver menos de 5 pontos na redação será desclassificado. 

8. Os candidatos serão classificados em relação emitida em ordem alfabética. Em caso de empate 

entre os candidatos, o desempate obedecerá aos seguintes critérios: 

1º) a maior nota de redação;  

2º) a maior nota nas questões de Língua Portuguesa/Literatura Brasileira;  

3º) maior idade. 

9. Somente será válida, para todos os efeitos, a relação dos candidatos classificados e convocados à 

matrícula inicial, através de Edital publicado nos Campi de Presidente Prudente-SP  e Guarujá -SP e 

no site da  UNOESTE. A divulgação dos classificados será no dia 19  de março 2019, ou até o 

término da correção das redações, podendo haver mais de uma convocação. 

10. Os candidatos aprovados no Processo Seletivo do Curso de Medicina – Campus de Guarujá – 

SP,  terão prazo de até 2 (dois) dias úteis para efetivação da matrícula, a contar da hora da 

http://www.unoeste.br/


 

publicação do resultado. A matrícula dos candidatos classificados será recebida na Secretaria da 

Universidade no Campus de Guarujá -SP , localizado na Avenida Emílio Carlos, 109 – Vila Maia, 

Guarujá-SP, de 2ª a 6ª feira, no horário das 8 às 18 horas e sábado da 8 às 12 horas. 

Especificamente aos candidatos classificados neste Processo Seletivo e que residem em Presidente 

Prudente – SP e região, a matrícula poderá ser efetuada na Secretaria da Universidade no Campus I, 

localizada à Rua José Bongiovani, 700 – Cidade Universitária, Presidente Prudente – SP de 2ª a 6ª 

feira, no horário das 8 às 18 horas e sábado da 8 às 12 horas 

11.  Os casos omissos neste Edital Complementar serão decididos pela Reitoria da UNOESTE. 

Publique-se para conhecimento. 

Presidente Prudente - SP, 12 de março de 2019. 

 

 


