
 

 

UNICHRISTUS 2019.2 
 
 

VAGAS MEDICINA (90)  

  

Inscrições 15/4 A 7/5/19  
Local de Inscrição ONLINE: www.unichristus.edu.br 

Taxa de pagamento R$ 310,00 
PAGAMENTO ATÉ 7/5 

 

PROVAS  

 

DATA ÁREAS Nº DE QUESTÕES HORÁRIO 

 
25/5/19 

(SÁBADO) 
 

 

 
 
 

PROVA DE 
CONHECIMENTOS 

GERAIS  
 
 
 

LINGUAGENS 

INÍCIO: 15h às 
19h30min 

20 QUESTÕES 

MATEMÁTICA 

30 QUESTÕES 

HUMANAS 
20 QUESTÕES 

REDAÇÃO 

26/5/19 
(DOMINGO) 

 

CONHECIMENTOS 
ESPECÍFICOS 

MATEMÁTICA E 
CIÊNCIAS DA 
NATUREZA 

INÍCIO: 15h às 
19h30min 

 
70 QUESTÕES 

DOCUMENTAÇÃO 
NECESSÁRIA P/ INSCRIÇÃO 

• Requerimento de Inscrição; 

• Comprovante de quitação da taxa de inscrição; 

• Cópia do Documento de identificação nacional; 

• Cópia do Certificado de Conclusão do Ensino Médio; 

• Envio à CPS dos documentos do candidato 

OBSERVAÇÕES 

• 12/6/2019 - Divulgação da Relação dos Candidatos Classificados no Processo Seletivo. A partir das 14h. 

• 13 E 14/6/2019 - Matrícula dos Candidatos Classificados no Processo Seletivo. 

• 18/6/2019 - Matrícula dos Candidatos Classificáveis. 

• As provas serão realizadas nas instalações da UNICHRISTUS no Campus DOM LUÍS, na Av. Dom Luís, nº 911, bairro Meireles, porém, 
dependendo da demanda, poderá a CPS indicar outro prédio onde também poderão ser realizadas as provas. 

 
2. DOS PROCEDIMENTOS PARA A INSCRIÇÃO: A inscrição efetivada implica a aceitação expressa das condições constantes neste EDITAL de 
Processo Seletivo, não sendo, em hipótese alguma, permitida a alteração da inscrição efetivada e/ou cancelamento por desistência e/ou 
impedimento do candidato.  
2.1. As inscrições para este Processo Seletivo se realizarão no período de 15 de abril de 2019 a 7 de maio de 2019, das 8h às 18h, sendo 
necessária a quitação da taxa de inscrição no valor de R$ 310,00 (trezentos e dez reais), cujo boleto será emitido na ocasião do preenchimento 

do Requerimento de Inscrição e o Upload dos seguintes documentos:  
I. Cópia do Documento de Identificação Nacional (Registro Geral ou Carteira Nacional de Habilitação, com fotografia – na forma da Lei nº 
9.503/1997) ou documentos de identidade emitidos pelas Secretarias de Segurança Pública, pelas Forças Armadas e pela Polícia Militar, carteiras 
expedidas por Ordem ou Conselho, que, por lei federal, tenham validade como documento de identidade. O documento a ser utilizado deve, 
PREFERENCIALMENTE, ter data de emissão posterior a 21/10/2011;  
II. Cópia do Certificado de Conclusão do Ensino Médio.  

2.2. O Upload dos documentos do item 2.1 deverá ser em arquivo único (observar documentos que contenham frente e verso) 
com extensão PDF, DOC ou DOCX, identificado com o nome completo do candidato, até às 18h do dia 7/5/2019.  
2.3. O candidato só terá sua inscrição confirmada após a verificação da documentação enviada no ato da inscrição. Em caso de documentação 
incorreta, o candidato não terá sua inscrição confirmada.  
2.4. As informações e os documentos apresentados pelo candidato serão de sua inteira e exclusiva responsabilidade, respondendo o candidato, 
civil e criminalmente, se for o caso, por qualquer falsidade ideológica. Também é de inteira responsabilidade do candidato a conferência dos 
dados constantes no comprovante de inscrição. O pagamento da taxa de inscrição deverá ser feito em bancos (similares), em casas lotéricas, em 
farmácias e/ou pela internet, até, no máximo, o dia 7/5/2019.  

http://www.unichristus.edu.br/

