
 

 

 

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 01 do processo seletivo de medicina, 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: 

(...) 

 

3.2.15. A listagem dos candidatos inscritos que tiverem as suas inscrições homologadas será divulgada 

no endereço eletrônico https://www.saolucas.edu.br/portal/documentos-e-editais/ 

a) Para o processo Seletivo na modalidade ENEM: a partir do dia 13 de outubro de 2021. 

(...) 

 

Os recursos deverão ser encaminhados via internet, somente para o endereço eletrônico 

copese@saolucas.edu.br até às 18 horas, do dia 14 de outubro de 2021 referente ao Processo        Seletivo 

ENEM e 24 de outubro de 2021 referente ao Processo Seletivo Prova On-Line. 

(...) 

 

10.3. Após o julgamento dos recursos previstos neste Edital, será divulgado o Resultado deste 

Processo no endereço   eletrrônico https://www.saolucas.edu.br/portal/documentos-e-editais/ até o 

final do dia 15 de Outubro de 2021 referente ao Processo Seletivo ENEM e 28 de outubro de 2021 

referente ao Processo Seletivo Prova On-Line. 

(...) 

 

11.1. A matrícula será realizada de forma virtual, através do portal de matricula online, onde será 

possível realizar o envio dos documentos no ato da matricula conforme passo a passo do processo de 

RETIFICAÇÃO AO EDITAL Nº 01 - PROCESSO SELETIVO DO CURSO DE MEDICINA 

 

3. DAS INSCRIÇÕES 

9. DOS RECURSOS 

10. DIVULGAÇÃO DO RESULTADO DO PROCESSO DE SELEÇÃO 

 

11. DA MATRÍCULA 
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matricula online a ser publicado;  

11.2. devendo o candidato, no retorno das atividades presenciais, apresentar todos os documentos aqui 

descritos, originais para conferência (confere com original) na Secretaria Acadêmica, em prazo a ser informado 

pelo setor. 

DATAS: 

a) A partir de 18/10/2021 – modalidade ENEM; 

(...) 

 

INSCRIÇÕES 
24 de agosto a 10 de outubro de 2021 

HOMOLOGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES MODALIDADE ENEM 
13 de outubro de 2021 

PRAZO RECURSAL CONTRA DIVULGAÇÃO DA LISTA DE 
HOMOLOGAÇÃO 

14 de outubro de 2021 (até as 14h) 

DIVULGAÇÃO DA LISTA FINAL DE CANDIDATOS 15 de outubro de 2021 

DIVULGAÇÃO DE RESULTADO DEFINITIVO DA MODALIDADE ENEM 
15 de outubro de 2021 

MATRÍCULA 
18 a 20 de outubro de 2021 

 
(...) 

 

Permanecem inalteradas as demais disposições não citadas nesta retificação. 

Incorporar-se-ão a este Edital, para todos os efeitos, Cronograma Geral, Programas, e quaisquer adendos, 

retificações e editais complementares que vierem a ser publicados pelo Centro Universitário São Lucas. 

 

Porto Velho – Rondônia, 11 de outubro de 2021. 

 

 

CENTRO UNIVERSITÁRIO SÃO LUCAS 

Reitor André Mejia Camêlo 

ANEXO A1. CRONOGRAMA DO PROCESSO SELETIVO ENEM 

 


