
 

RETIFICAÇÃO AO EDITAL Nº 04/2021 –  

EDITAL DE PROCESSO SELETIVO PARA O CURSO DE MEDICINA 

  

 O Reitor do Centro Universitário São Lucas, no uso de suas atribuições legais, torna público, 

em conformidade com a legislação institucional, a retificação dos itens abaixo indicados, do 

EDITAL Nº 04/2021 - PROCESSO SELETIVO PARA O CURSO DE MEDICINA, conforme a seguir 

especificado, permanecendo inalterados os demais itens e subitens não mencionados. 

3. DAS INSCRIÇÕES 

 

Onde se lê: 

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. 

 Leia-se: 

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. 

Onde se lê: 

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. 

Leia-se: 

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 18:00 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. 

Onde se lê: 

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 



 

 

Leia-se: 

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 12:45h perderão o direito de realizar a avaliação 
 

Onde se lê: 

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. 

Leia-se: 

3.4.5.1. O horário limite para entrega das provas será às 18:00h para Candidatos que forem 

autorizados a iniciar a prova após 13:00h ou interrupção por parte do fiscal durante o processo. 

 
 

Incorpora-se ao Edital Nº 04 -2021 para todos os efeitos, a presente Retificação, com a inclusão 

e modificação dos itens aqui citados. 

 

Porto Velho, 21 de maio de 2021 

__________________________________________ 

Centro Universitário São Lucas Porto Velho  

Reitor André Mejia Camêlo  

 

 


