
 

 

 

 

 

 

 

 

EDITAL N.º 36/2014- DG 

 

 

 

SÚMULA: Processo Seletivo para a vaga de 

transferência externa   para o Curso de Medicina, 

primeiro semestre de 2014. 

 

 

 

O Diretor Geral da Faculdade Assis Gurgacz – FAG, no uso de suas 

atribuições, faz saber aos interessados no preenchimento das vagas do primeiro  Semestre  

de 2014/1, do Curso de Medicina, as seguintes informações:  

        

      1. VAGAS: Total de 03 vagas, das quais: 

 I.  02 vagas para o 2º Período; 

 II. 01 vaga  para o 5º período. 

 

 

      2. INSCRIÇÃO E DOCUMENTAÇÃO 

 

I. A abertura de Inscrições para o Processo Seletivo será de 10 a 12 de fevereiro , no 

protocolo da Faculdade, mediante o pagamento da taxa de R$ 300,00 (trezentos 

reais). 

 

II. Poderão inscrever-se no Processo Seletivo candidatos que tenham vinculação a 

Cursos de Medicina exclusivamente em Instituição de Ensino Superior Brasileiras 

e não tenham sido transferidos de Instituições estrangeiras, desde que satisfeitas as 

condições do presente edital. 

 

III. Não serão aceitas inscrições de alunos egressos de universidades estrangeiras. 

 

         IV. Para inscrever-se o candidato terá que apresentar os seguintes documentos, para  

               a análise curricular: 

 

                - Certidão de nascimento ou casamento – uma fotocópia legível; 

 

                - Cédula de Identidade – uma fotocópia legível, frente e verso na mesma folha; 

 



                - Histórico Escolar do Ensino Médio – uma original e uma fotocópia legível e  

autenticada, ou duas fotocópias do diploma de curso profissionalizante do 

Ensino Médio; 

 

 

                - Declaração da situação acadêmica atual do aluno (matriculado, trancado – vali- 

                   dade do trancamento, outros); 

 

                - Histórico Escolar original da Faculdade de origem; 

 

- Cópia autenticada das ementas, com carga horária, de todas as disciplinas 

cursadas na Faculdade de origem.  

 

                - Síntese do Sistema de Avaliação da Instituição de origem; 

 

                - O candidato que tenha estudado em mais de uma Instituição de Ensino Superior  

                  

                   Brasileira deverá apresentar documentação correspondente a cada uma delas; 

 

              V. A documentação deverá ser entregue no protocolo geral da FAG e não serão  

       aceitas documentações via fax, correio, ou ilegíveis ou fora do prazo estabele- 

       cido neste Edital. 

 

       3. PROCESSO DE SELEÇÃO 

           O Processo de Seleção ocorrerá em duas etapas. 

 

           PRIMEIRA ETAPA 

           I - Na Primeira Etapa será analisada se toda a documentação exigida para Inscrição e  

           a analise do Histórico Escolar e Ementas com a finalidade de verificar a compa- 

           tibilidade dos conteúdos cumpridos com os períodos em oferta. Em não havendo a 

compatibilidade o concorrente não irá para a Segunda  Etapa, sendo eliminado. 

 II - Na análise curricular deverá haver correspondência integral de conteúdo e 75% 

da carga horária, levando-se em consideração a freqüência do aluno. 

    III - Em caso de empate serão adotados, pela ordem, os seguintes critérios: 

a) Após a  análise dos currículos, o maior número de disciplinas dispensadas 

no primeiro período da FAG; 

b) maior número de disciplinas dispensadas no segundo período da FAG; e 

c) persistindo o empate, maior idade cronológica do candidato. 

             IV – O resultado dos classificados na Primeira Etapa ocorrerá em 13/02/2014, no  

                     Site da FAG. 

 

 

            SEGUNDA ETAPA 

 

           I. A Segunda Etapa do Processo de Seleção será uma prova composta de 50 

(cinquenta) questões  de múltipla escolha de conhecimentos específicos, baseada em 



conteúdos de Anatomia Humana, Fisiologia Humana, Biologia Celular e Histologia 

Humana e Embriologia  do Curso de Medicina da FAG. 

 

II. As questões  terão o valor de 2 pontos, totalizando 100 (cem) pontos. 

 

III. Será classificado o candidato que obtiver no mínimo 70 pontos na prova, 

obedecida a ordem decrescente da pontuação.  

IV. Em caso de empate serão adotados, pela ordem, os seguintes critérios: 

a) a maior nota obtida no primeiro período da Faculdade de origem; 

b)  a maior nota obtida no segundo período da Faculdade de origem; e 

c) persistindo o empate, maior idade cronológica do candidato. 

 

 

VI. A data da realização da prova da Segunda Etapa será no dia 14/02/2014, no 

período da tarde, das 13:30 às 17 :00h. 

 

        4.   RESULTADO FINAL E MATRÍCULA 

  

          I.  A relação final dos candidatos classificados para a matrícula, obedecidos aos 

critérios estabelecidos neste Edital, de acordo  a vaga disponibilizada pela FAG, 

será divulgada em Edital próprio na Faculdade e pela Internet www.fag.edu.br. 

            a) data da divulgação dos classificados será dia 15/02/2014,  após às 19:00 horas; 

            b) data da matrícula do candidato classificado: 17/02/2014, das 8  ás  22 horas. 

 

          II - O candidato terá vinte e quatro horas para qualquer espécie de recurso, 

devidamente fundamentado e com base legal, à Comissão do Processo Seletivo da 

FAG. 

 

5. VALIDADE 

  I. O Processo de Seleção terá validade para o preenchimento da vaga publicada neste 

Edital, podendo ser convocado o(s) candidato(s), na ordem de classificação, caso 

ocorra(m) nova(s) vaga(s) até 21 de fevereiro de 2014.. 

               

PUBLIQUE-SE 

 

 

Cascavel, 08 de fevereiro de 2014.. 

 

 

 

Jaqueline Aparecida Gurgacz Ferreira 

   DIRETORA ADMINISTRATIVA 


