EDITAL DE PROCESSO SELETIVO INTERNACIONAL 2017/1
A EMESCAM - Escola Superior de Ciências da Santa Casa de Misericórdia de Vitória
comunica a abertura das inscrições para o Processo Seletivo Internacional 2017/1, para o
preenchimento de vagas para matricula inicial, no Curso de Graduação em Medicina conforme
informações que se seguem:
Ato legal:
Nº vagas:
Turno:
Duração:

Portaria de Renovação de Reconhecimento nº 1.647, de 18/11/2009, publicada
no DOU de 23/11/2009
02 (duas)
Integral
06 (seis) anos

1.0 INFORMAÇÕES GERAIS
1.1

As vagas reservadas ao Processo Seletivo Internacional são destinadas ao
candidato:
a) Que tenha cursado os últimos 4 (quatro) anos curriculares do ensino obrigatório
em instituições de ensino situadas fora do Brasil;
b) Que não tenha nacionalidade brasileira.

1.2

É de responsabilidade do candidato a regularização da condição migratória no Brasil,
que compreende a obtenção do visto e a atualização do registro de estrangeiro junto
aos órgãos competentes, sendo indispensável para efetivação da matrícula e,
posteriormente, para a renovação da matrícula a cada início de período letivo.
Este Processo Seletivo só terá validade para ingresso no 1º semestre letivo de 2017.
O processo seletivo internacional é isento de taxa de inscrição.

1.3
1.4

2.0 DA INSCRIÇÃO
2.1
2.2

As inscrições serão realizadas no período de 18/11/2016 a 16/12/2016 até às 17
horas.
Para inscrever-se no Processo Seletivo o candidato deverá acessar o endereço
eletrônico www.emescam.br, durante o período que consta do item 2.1 e efetuar sua
inscrição conforme os procedimentos estabelecidos a seguir:
a) Informar o número do seu CPF;
b) Preencher o Formulário de Inscrição e transmitir os dados pela Internet;
c) Realizar o envio dos documentos conforme descrito no item 2.3.

Documentos necessários para Inscrição:
2.3

Realizar a submissão dos documentos abaixo relacionados durante o período
informado no item 2.1.
2.3.1
2.3.2

2.3.3

Curriculum Vitae, assinado pelo candidato que deverá ser enviado no idioma
português, no formato pdf.
02 (duas) Cartas de Recomendação, com qualificação completa e assinatura
dos autores, contendo dados para contato da pessoa de referência que
deverão ser enviadas em formato pdf.
O candidato deverá elaborar, no idioma português, e enviar em formato
doc/docx e pdf, 02 (duas) redações cada uma abrangendo, separadamente,
cada tema descrito nos itens a e b. As redações deverão ser escritas com a
seguinte formatação: fonte Arial (tamanho 12), espaçamento de linha simples,
margem normal (superior: 2,5 cm; inferior: 2,5 cm; esquerda: 3,0 cm; direita:
3,0 cm) com, no máximo, 100 linhas e com as seguintes características:

a)

Os motivos que o levaram a escolher o curso de Medicina, opção pela
EMESCAM e as suas perspectivas futuras. A redação poderá conter a
história do candidato, seus objetivos e a relevância social que deseja
almejar com a futura profissão, desde que tais informações contribuam
para justificar a opção pela EMESCAM.
b) Uma análise sobre a economia e política atual no Brasil e seus reflexos
nas ações sociais.
Obs: A EMESCAM se reserva o direito de analisar os textos enviados através de
software antiplágio, ficando o candidato ciente de que, caso seja constatado o plágio
nos referidos textos, o mesmo será eliminado do Processo Seletivo.

2.3.4

2.3.5

2.3.6

2.3.7

Cópia do Histórico Escolar do Ensino Secundário ou equivalente com a
relação das disciplinas cursadas e respectivas notas obtidas que deverá ser
enviada em formato pdf.
Certificado de Exame de proficiência em conhecimentos do Ensino
Secundário ou equivalente que deverá ser enviado em formato pdf. Caso não
haja um exame de proficiência em conhecimentos do Ensino Secundário ou
equivalente no país em que o candidato estudou, será analisado apenas o
histórico escolar do Ensino Secundário ou equivalente.
Cópia digitalizada do Certificado de Conclusão do Ensino Secundário ou
equivalente cursado fora do Brasil pelo candidato que deverá ser enviado em
formato pdf;
Cópia da carteira de identidade do candidato e dos seus genitores ou
passaporte que deverá ser enviado em formato pdf.

3.0 DAS ETAPAS E CRITÉRIOS DO PROCESSO SELETIVO INTERNACIONAL
3.1

O Processo Seletivo para ingresso no 1º período do Curso de Graduação em
Medicina 2017/1, desenvolver-se-á em duas etapas:

1ª ETAPA
3.2

3.3

3.4

A 1ª etapa constará da análise de documentos. Estarão automaticamente
desclassificados os candidatos que não se adequarem aos requisitos apresentados
no item 1.1 ou que não apresentarem toda a documentação obrigatória exigida no
item 2.3.
O desempenho acadêmico dos candidatos será analisado com base no exame de
proficiência em conhecimentos de Ensino Secundário ou equivalente, no Histórico
Escolar do Ensino Secundário ou equivalente. O perfil sociocultural dos candidatos
será analisado com base no Curriculum Vitae e nas 2 (duas) redações.
Os candidatos com melhor desempenho acadêmico e perfil sociocultural serão
selecionados para a segunda fase. A EMESCAM poderá aprovar na primeira fase um
número de candidatos inferior às 02 (duas) vagas previstas neste Processo Seletivo
Internacional 2017/1.

2ª ETAPA
A 2ª etapa consistirá de entrevista a ser realizada nos dias 19/12 e 20/12/2016, em Portugal, na
sede da ALERT Life Sciences Computing, S.A, localizada a Rua Daciano Baptista Marques, 245,
Arrábida Lake Towers 4400-617 V. N. Gaia, em horário a ser agendado previamente com o
candidato.

4.0 DA APURAÇÃO DO RESULTADO
4.1
4.2

5.0

A EMESCAM realizará a classificação dos candidatos com base no desempenho
obtido nas 2 (duas) etapas.
No caso de empate, dar-se-á preferência ao candidato de maior idade cronológica.

DA DIVULGAÇÃO DO RESULTADO DO PROCESSO SELETIVO
5.1

A lista dos aprovados no Processo Seletivo Internacional será divulgada em
22/12/2016 e será publicada no site da EMESCAM (www.emescam.br).

6.0 INFORMAÇÕES GERAIS SOBRE A MATRÍCULA
6.1
6.2

6.3

6.4

6.5
6.6

6.7

Todas as divulgações de listas e convocações serão publicadas no site da EMESCAM
(www.emescam.br).
Compete ao candidato o acompanhamento da publicação dos referidos Editais e o
não comparecimento no prazo determinado implica na desistência e perda da vaga,
ensejando, nesta oportunidade, a convocação do(s) candidato(s) subsequente(s),
obedecendo rigorosamente à ordem de classificação final do candidato no Processo
Seletivo 2017/1.
Em hipótese alguma será admitida a realização de matrícula condicional. Caso haja
algum impedimento na data programada para a matrícula, o candidato perderá o
direito à vaga.
Os documentos originais comprobatórios da documentação enviada digitalmente pelo
candidato, exceto documentos dos genitores, deverão ser apresentados no ato da
matrícula para conferência.
A convocação para a matrícula obedecerá à classificação do candidato ao final das
duas etapas, de acordo com o seu desempenho.
O cronograma completo para efetivação do vínculo com a EMESCAM por meio do
Processo Seletivo Internacional 2017/1 será divulgado juntamente com a publicação
do resultado deste processo seletivo.
Não será permitido matricular-se no 1º período do Curso de Graduação em Medicina
2017/1 o candidato que não comprovar a conclusão do Ensino Secundário ou
equivalente, considerando-se nula, para todos os efeitos, a classificação obtida pelo
candidato quando da ocorrência desta hipótese (Portaria MEC nº 391, de
07/02/2002).

7.0 DA DATA E DA DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA EFETIVAÇÃO DA MATRÍCULA
7.1

As Matrículas serão realizadas na secretaria da EMESCAM, sito à Avenida Nossa
Senhora da Penha, nº 2190, Bairro Santa Luiza, Vitória - ES, nos dias 04 e 05 de
janeiro de 2017, no horário de 08:00 às 17:00 horas. São documentos indispensáveis
para a devida efetivação da matricula:
a) Passaporte com visto permanente ou com visto temporário na condição de
estudante em situação regular com relação ao prazo de validade;
b) RNE - Registro Nacional de Estrangeiro;
c) Certificado de Conclusão do Ensino Secundário ou equivalente (1) e Declaração
de Equivalência de Estudos no Exterior, expedida pela Diretoria de Ensino da
Secretaria Estadual de Educação;
d) CPF - Cadastro de Pessoa Física;
e) Certidão de Nascimento ou Casamento;
f)
Duas fotos 3x4 recentes e em cores;

g)

h)
i)

Apólice de Seguro no importe mínimo de EUR 30.000 (trinta mil euros) ou US$
42.000 (quarenta e dois mil dólares americanos), com vigência para o período
do curso e que contemple, também, o traslado póstumo para o seu país de
origem;
Termo de Adesão ao Contrato de Prestação de Serviços e outras Avenças em 3
(três) vias;
Comprovante de pagamento da primeira parcela da semestralidade referente ao
ano letivo 2017/1.

(1) Estudos de níveis secundários realizados no exterior.
Observação - Para a comprovação de conclusão do Ensino Secundário, o candidato que tenha
realizado integralmente os correspondentes estudos no exterior, deverá entregar, no dia
programado para a matrícula, a Declaração de Equivalência de Estudos no Exterior. O referido
documento deverá ser obtido, com a devida antecedência, na Diretoria de Ensino da Secretaria
Estadual de Educação.

8.0 DO LOCAL DE REALIZAÇÃO DO CURSO
8.1 - O curso de Medicina da EMESCAM é ministrado na sede da EMESCAM sito Av.
Nossa Senhora da Penha, nº 2190, Bairro Santa Luiza, no Hospital Escola da Santa
Casa de Misericórdia de Vitória, situado à Rua Dr. João dos Santos Neves, nº 143 Vila Rubim - Vitória - ES e locais de estágios curriculares conveniados.

9.0 DAS INFORMAÇÕES ADICIONAIS
9.1 - Caso as vagas reservadas para o Processo Seletivo Internacional não sejam
preenchidas até 18/01/2017, as mesmas serão ocupadas por candidatos aprovados
no Processo Seletivo 2017/1 do Curso de Graduação em Medicina, de acordo com o
Edital publicado em 16 de setembro de 2016 e a devida Retificação do mesmo Edital
publicada em 10 de outubro de 2016 no site da Instituição.
9.2 - A EMESCAM se reserva o direito de não preencher integralmente as vagas
reservadas ao Processo Seletivo Internacional.
9.3 - Este Edital para o Processo Seletivo Internacional 2017/1 só terá validade para
ingresso no 1º semestre letivo de 2017.

Vitória/ES, 17 de novembro de 2016.

Professor José Carlos Novaes
Presidente da Comissão do Processo Seletivo da EMESCAM

Visto:
Prof. Flavio Takemi Kataoka
Diretor da EMESCAM

