
 
 

FACULDADE CERES  
 

PROCESSO DE SELEÇÃO PARA TRANSFERÊNCIA DO CURSO DE GRADUAÇÃO 
EM MEDICINA 

 
2º SEMESTRE DE 2017 

 
O Presidente da Comissão de Planejamento e Execução do Processo Seletivo da Faculdade 
CERES, credenciada pela portaria nº. 3.778/05, localizada na Av. Anísio Haddad nº 6751, 
Jardim Morumbi, São José do Rio Preto, Estado de São Paulo, faz público as características 
do Edital do Processo Seletivo para transferência externa do curso de Graduação em 
Medicina destinado ao preenchimento das vagas oferecidas para o 2º semestre letivo de 
2017.  
 
1 -  Do Curso e Vagas 
 
1.1. Inscrições abertas para o Curso de Graduação:  
 

Curso ofertado 
neste processo 

seletivo 

Portaria de 
autorização 

Modalidade Duração 
Do 

Curso 

Período Vagas 

 
 

MEDICINA 
 

Portaria nº 694/2014 MEC 
 
 

Bacharelado 
 

12 Semestres 

2º 
semestre 

5 

 
3º 

semestre 

1 

4º 
semestre 

2 

5º 
semestre 

4 

6º 
semestre 

2 

7º 
semestre 

2 
 

8º  
semestre 

2 

 
 
2 -  Das Inscrições:  
 
2.1 Início: 28 de junho de 2017, no site da Faculdade Ceres;  
          Término: 10 de julho de 2017 para a fase de análise curricular. 
 
2.1.1 Poderão inscrever-se no Processo Seletivo alunos matriculados em Cursos de     

Graduação em Medicina, autorizados ou reconhecidos pelo Ministério da Educação. 
 
2.1.2 Somente serão aceitas inscrições de alunos de Instituições de Ensino Superior 
brasileira. 
 



2.1.3 O candidato que possuir reprova estará automaticamente desclassificado do 
processo. 
 
2.1.4 O método de ensino da Instituição de origem deverá ser Metodologia Ativa. 
 
2.2 Os candidatos farão inscrição no site da Faculdade Ceres – www.faceres.com.br 
 
2.2.1 Enviar para o e-mail: secretariogeral@faceres.com.br  

a) Histórico Escolar da Graduação atualizado e atestado de vínculo referente 
ao 2º semestre de 2017, (para a matricula é necessário cópias em papel 
timbrado da Instituição de Origem). 
 
 

2.3 Recolhimento do pagamento da taxa de inscrição no valor de R$ 150,00.  
 
2.4 O candidato somente será considerado inscrito após o preenchimento do formulário 
de inscrição e pagamento da taxa, bem como de seu deferimento pela Comissão do 
Processo Seletivo. 
 
2.5 O simples recolhimento da taxa não equivale à inscrição. 
 
2.6 A simples inscrição por parte do candidato implica no reconhecimento e na 
aceitação de todas as condições de oferta previstas neste Edital, como norma da Instituição, 
para todos os efeitos jurídicos. 
 
3 - Do Processo de Seleção 
 
3.1  Local e Horário do Processo de Seleção 

As provas do processo de seleção serão realizadas na Faculdade CERES, localizada 
a Avenida Anísio Haddad, nº 6751, Jardim Morumbi, São José do Rio Preto/SP.  

 
3.1.1  O processo de seleção será composto de 3 (três) fases. 
 
3.1.1.1 A primeira fase será de análise curricular, de caráter eliminatório, sendo que essa 
fase visa determinar a compatibilidade do currículo do candidato em relação ao curso de 
Graduação em Medicina da Faculdade Ceres. 
 
3.1.1.2 A segunda fase será avaliação escrita, de caráter classificatório, composta por 4 
(quatro) questões abertas, em formato de caso clínico, valendo 2 (dois) pontos cada uma, 
num total de 8 (oito) pontos.  
 
3.1.1.2.1 A terceira fase será de entrevista com o candidato, num total de 2 (dois) pontos. 
 
3.1.1.3 A avaliação da segunda fase ocorrerá no dia 13 de julho, com início às 9h e 
término às 12h.  
- O candidato deverá se apresentar no dia e horas marcados para a realização da prova, com 
1 (uma) hora de antecedência com seu documento de identificação original (RG), 
Carteira Nacional de Habilitação modelo com foto, sem estar vencida ou Passaporte 
com prazo de validade em vigência e comprovante de inscrição, não será permitido o 
uso de aparelhos eletrônicos, tais como telefones celulares, calculadoras, fones, agendas ou 
similares.  
 
3.1.1.3.1 A avaliação da terceira fase ocorrerá no dia 13 de julho, com início às 14h. 

http://www.faceres.com.br/
mailto:secretariogeral@faceres.com.br


 
3.2 Não serão considerados aptos a realizar as provas, os candidatos que estejam 
impossibilitados de comparecer ao local determinado para a sua realização, vedada, 
portanto, a sua aplicação em residências, hospitais, etc. 
 
3.3.  Os conteúdos programáticos do processo de seleção estão disponíveis em anexo 
abaixo. 
 
3.4. A somatória total da segunda fase com a terceira fase constituirá um total de 10 (dez) 
pontos. 
 
3.5.   Em hipótese alguma e, sob qualquer pretexto, haverá revisão ou vista de provas.  
 
3.6.  Os resultados do Processo Seletivo são válidos apenas para o preenchimento de vagas 
do segundo semestre letivo do ano de 2017. 
 
3.6.1 Serão convocados para formalização dos requerimentos de matrícula os candidatos 
classificados em ordem decrescente, até o limite correspondente ao número de vagas. Uma 
vez convocados, os candidatos deverão comparecer, impreterivelmente, na Faculdade 
CERES, localizada a Avenida Anísio Haddad, nº 6751, Jardim Morumbi, São José do Rio 
Preto/SP, nos prazos estabelecidos no Edital de convocação. 
 
3.6.2 Expirado o prazo, os convocados que não comparecerem, deixarem de requerer a 
matrícula na forma estabelecida ou aqueles que por qualquer razão tiverem a matrícula 
indeferida, serão considerados desistentes, e as vagas decorrentes poderão, a exclusivo 
critério da instituição, ser oferecidas, mediante outra convocação, aos excedentes, 
respeitada a ordem de classificação. 
 
3.6.3 Ocorrendo empate na classificação dos candidatos ao Processo Seletivo, terá 
preferência àquele que: 1º: obtiver  a maior nota na terceira fase; 2º :obtiver a maior nota na 
segunda fase; persistindo o empate, o mais idoso. 
 
3.7.Os candidatos concordam em se submeter a todas as medidas de segurança adotadas 
pela Faceres quando da realização das provas e posteriormente no ato da matrícula. 
 
4. Do Resultado 
 
4.1 Da Primeira Fase 
- O resultado da primeira fase será publicado no site da Faculdade Ceres no dia 11 de 
julho. 
- O resultado da segunda e terceira fase será publicado no site da Faculdade Ceres no dia 
14 de julho de 2017. 
 
5 - Das Matrículas 
 
5.1. Observado o disposto neste Edital, os requerimentos de matrícula dos candidatos 
convocados serão apresentados na Secretaria Geral, na Faculdade CERES, localizada a 
Avenida Anísio Haddad, nº 6751, Jardim Morumbi, São José do Rio Preto/SP.  
 
5.2. Todas as convocações serão realizadas por meio de Editais, com a relação dos 
convocados e prazos para matrícula, publicados na secretaria da Faculdade CERES, 
competindo exclusivamente aos inscritos fazer a sua consulta ou verificação; 
 



5.2.1.  Divulgação no dia 14 de julho do resultado do processo seletivo, sendo a matrícula 
realizada do dia 14, 17 e 18 de julho, impreterivelmente. 
 
5.3. Os prazos para matrícula obedecerão ao fixado nos respectivos Editais, são 
improrrogáveis e válidos apenas para os candidatos convocados. 
 
6 – Da documentação – requerimento da matrícula: 
 
São os seguintes os documentos a serem apresentados por ocasião da matrícula: 
a) Requerimento em formulário próprio a ser fornecido pela Secretaria Geral, devidamente 
preenchido e assinado; 
b) Certidão de nascimento e/ou casamento  
c) Documento oficial de identidade (RG)  
d) CPF; 
e) Título de Eleitor, se maior.  
f) Prova de que está em dia com as obrigações militares, se do sexo masculino. 
g) Comprovante de residência; 
h) Certificado de conclusão do ensino médio ou equivalente  
i)  Histórico escolar do ensino médio ou equivalente  
j)  Duas fotos recentes, tamanho 3 X 4; 
k)  Prova de efetivo pagamento da primeira parcela da anuidade estabelecida; 
l) Contrato de prestação de serviços educacionais formalizado, o qual somente considera-se 
consolidado após o deferimento do requerimento de matrícula pela autoridade competente 
da instituição de ensino superior.  
m) Atestado de vínculo com a Instituição de origem; 
n) Histórico Escolar do curso de origem, contendo cada componente curricular 
cursado, carga horária do componente curricular, situação de aprovado ou 
reprovado,  dados do processo seletivo e a situação do Enade; 
o) Conteúdos Programáticos. 
 
7 – Das Disposições Finais 
 
7.1 Será indeferida, sem prévio aviso, a matrícula do candidato convocado que deixar de 
apresentar todos os documentos exigidos no prazo fixado. Havendo pagamento da 
matrícula por meio de cheque e, se houver qualquer caso de devolução pelo banco, 
independentemente de reapresentação do cheque ou prévio aviso, o interessado perderá, 
automaticamente, a vaga. 
 
7.2  No caso de se comprovar que a  documentação do candidato é fraudulenta, a 
Instituição, a qualquer tempo, cancelará a matrícula do aluno e todos os direitos advindos 
da mesma. 
 
7.3.  As dúvidas e os casos omissos serão resolvidos soberanamente, em caráter definitivo e 
irrecorrível, pela Comissão Executiva do Processo Seletivo. 

 
 

São José do Rio Preto, 26 de junho de 2017. 
 
 

 Toufic Anbar Neto 
Diretor da Faculdade Ceres 

 
 


