PROCESSO SELETIVO VESTIBULAR PARA ACESSO AO CURSO DE GRADUAÇÃO EM
MEDICINA 2018
COMUNICADO DE CONVOCAÇÃO PARA AS PROVAS

A Diretora da Faculdade Pitágoras de Medicina de Eunápolis, no uso de suas atribuições e demais
disposições legais, C O MUN IC A a Convocação para as Provas para o Processo Seletivo para o
primeiro semestre do Curso Superior de Medicina 2018.
1- A Aplicação das Provas Objetivas e da Prova de Redação será realizada no dia 26/08/2018, no turno
MATUTINO com os Portões de acesso ao Prédio de Aplicação sendo abertos às 7h40min em
retificação ao horário anterior, e fechados, impreterivelmente, às 8h50min, e realização das
Provas das 9h às 13h30min no local indicado no Cartão de Convocação do Candidato.
2- O acesso ao Cartão de Convocação será individual e deverá ser feito no endereço
www.consultec.com.br a partir do dia 22/08/2018, devendo o candidato inserir os seus dados
cadastrais conforme solicitados pelo sistema/site.
3-

O candidato deverá se apresentar no local do exame 30 minutos antes do horário marcado para a
abertura do Portão, munido, OBRIGATORIAMENTE, do Documento Oficial de Identidade original
com foto, Cartão de Convocação.
4.1 Os documentos de identificação deverão estar em perfeitas condições, de forma a permitir,
com clareza, a identificação do candidato.

4- Será obrigatório o uso de material de Caneta, lápis fornecido pela Faculdade.
5- No horário fixado para o início das provas, conforme estabelecido neste Edital, os portões da Unidade
serão fechados pelo Coordenador do local, em estrita observância do horário oficial local, não sendo
admitidos quaisquer candidatos retardatários. O procedimento de fechamento dos portões será
registrado em ata, sendo colhida a assinatura do porteiro e do próprio Coordenador da unidade, assim
como de testemunhas do fato.
5.1 Após o fechamento do portão, o horário de início do Exame de Conhecimentos poderá variar em
cada sala de aplicação, sem prejuízo do tempo de duração estabelecido para sua realização.
6- Em nenhuma hipótese haverá segunda chamada ou repetição das provas.
7- Não será admitida a entrada do candidato nos prédios de exame, que se apresentar após a hora
estabelecida para o fechamento do Portão de acesso ao prédio de aplicação das Provas.
8- Como critérios de segurança do Processo Seletivo 2018, a Faculdade Pitágoras de Medicina de
Eunápolis reserva-se o direito de utilizar mecanismos diversos de controle de segurança no dia de
realização das Provas, tais como: exame de otoscopia no conduto auditivo, detecção de metais antes
e durante a realização das Provas, bem como solicitar a coleta da impressão digital para confirmação
da identificação datiloscópica do candidato. Caso o examinando esteja impossibilitado de apresentar,
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no dia da realização das provas, documento de identidade original, por motivo de perda, roubo ou
furto, deverá ser apresentado documento (original ou cópia autenticada, ao que se equipara a
impressão do registro feito por formulário eletrônico) que ateste o registro da ocorrência em órgão
policial, expedido há, no máximo, trinta dias, juntamente com um documento original ocasião em que
será submetido à identificação especial.
9- É TERMINANTEMENTE PROIBIDA A ENTRADA E A PERMANÊNCIA nos locais de provas
de candidatos portadores de aparelho eletrônico ou de comunicação (telefone celular, relógios de
qualquer espécie, “bip”, agenda eletrônica, ipod, ipad, fone de ouvido, notebook, palmtop, receptor,
gravador, smartphone, ou outros equipamentos similares), bem como protetores auriculares e
aparelhos auditivos de qualquer tipo, neste caso excetuando-se os candidatos que apresentaram Laudo
Médico constando esta necessidade e que declararam na inscrição. Não será permitido, também,
durante a realização da prova, o uso de bonés, chapéus, adornos, toucas, turbantes, lenços, óculos
escuros ou outros acessórios similares que impeçam a visão total das orelhas do candidato. A
Faculdade Pitágoras de Medicina de Eunápolis não se responsabilizará pela guarda dos aparelhos
eletrônicos, ou pertences dos candidatos no acesso ou transcorrer das provas.
10- A permanência obrigatória em sala é de 4 horas, tempo em que o candidato poderá se ausentar, mas
não poderá levar consigo o Caderno de Provas.
11- Se o candidato permanecer o tempo total de prova (4h30min), poderá levar consigo o Caderno de
Provas.
12- Não serão concedidas vista ou revisão de prova em hipótese nenhuma.
13- Os sanitários serão fechados 1 hora antes do encerramento do tempo previsto para realização das
Provas.
14- O preenchimento da Folha de Respostas e sua devolução, será de inteira responsabilidade do
candidato que deverá proceder em conformidade com as INSTRUÇÕES contidas no Caderno de
Questões. Em hipótese alguma haverá substituição da Folha de Respostas por erro do candidato.
15- As Instruções constantes dos cadernos de Provas, Folhas de Respostas e Manuais passam a ter
validade legal.
16- Os Gabaritos das questões de múltipla escolha da Prova Objetiva do Processo Seletivo de Medicina
para o primeiro semestre do curso em 2018 serão publicados no dia posterior a data de aplicação a
partir das 12h no site www.consultec.com.br.

A publicação deste Comunicado, não desobriga ao candidato o conhecimento e a leitura do Edital de Inscrição
e demais documentos publicados para Seleção.

Eunápolis, 21 de agosto, 2018.
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