FACULDADE DE CIÊNCIAS MÉDICAS DA PARAÍBA – FCMPB
PROCESSO SELETIVO PARA INGRESSO NO CURSO DE MEDICINA –
2019.2
ERRATA MANUAL DO CANDIDATO

No Manual do Candidato, que trata sobre o CALENDÁRIO, no item PERÍODO DE
INSCRIÇÃO, do Processo Seletivo Vestibular 2019.2, para ingresso no Curso de Medicina da
Faculdade de Ciências Médicas da Paraíba – FCMPB.

Onde se lê:
CALENDÁRIO
ATIVIDADES

DATA

Período de Inscrição.

22 de ABRIL a 31 de MAIO de 2019 pelo site www.cienciasmedicas.com.br

Prazo limite para Pagamento da
taxa de Inscrição.

30 de MAIO de 2019 na rede bancária e até o dia 31 de MAIO de 2019 na
Tesouraria da Faculdade, no prédio anexo de Medicina na BR 230 km 9,
Intermares.

Dia da
Seletivo.

Prova

do

Processo 02 de JUNHO de 2019.

Leia-se:
CALENDÁRIO
ATIVIDADES

DATA

Período de Inscrição

22 de ABRIL a 30 de MAIO de 2019 pelo site www.cienciasmedicas.com.br

Prazo limite para Pagamento da
taxa de Inscrição

29 de MAIO de 2019 na rede bancária e até o dia 30 de MAIO de 2019 na
Tesouraria da Faculdade, no prédio anexo de Medicina na BR 230 km 9,
Intermares.

Dia da
Seletivo.

Prova

do

Processo 31 de MAIO de 2019.

No Manual do Candidato, que trata sobre INSCRIÇÕES, nos parágrafos: 06, 08, 09, 10, do
Processo Seletivo Vestibular 2019.2, para ingresso no Curso de Medicina da Faculdade de Ciências
Médicas da Paraíba – FCMPB.
Onde se lê:


De posse do boleto bancário dirija-se a uma agência bancária até o dia 30 de maio de 2019
na rede bancária ou na tesouraria da Faculdade até o dia 31 de maio de 2019, no horário
comercial, no prédio anexo de Medicina na BR 230 km 9, Intermares, para efetuar o
pagamento de sua inscrição.



O candidato que necessitar de atendimento diferenciado por possuir alguma deficiência deverá
preencher um requerimento de solicitação para tal tratamento, disponível no site da faculdade
até o dia 30/05/2019. Ressalta-se que o referido requerimento, justificando seu caso, deve ser
assinado,
digitalizado
e
encaminhado
para
o
seguinte
email
vestibular@cienciasmedicas.com.br, juntamente com o Laudo Médico, para o possível
deferimento da COPEC. O Laudo Médico deverá conter o nome da patologia e/ou CID e
assinatura do médico, com número do CRM, devendo ser atualizado e este terá validade apenas
para este Concurso, e não será devolvido.



O candidato que fizer uso de Marcapassos e Aparelhos Auditivos terá que informar, até o dia
30/05/2019, através do requerimento, em conformidade com o item anterior.



O candidato que não fizer sua solicitação até o dia 30/05/2019, seja qual for o motivo
alegado, não poderá ter o atendimento à condição especial concedido.

Leia-se:


De posse do boleto bancário dirija-se a uma agência bancária até o dia 29 de maio de 2019
na rede bancária ou na tesouraria da Faculdade até o dia 30 de maio de 2019, no horário
comercial, no prédio anexo de Medicina na BR 230 km 9, Intermares, para efetuar o
pagamento de sua inscrição.



O candidato que necessitar de atendimento diferenciado por possuir alguma deficiência deverá
preencher um requerimento de solicitação para tal tratamento, disponível no site da faculdade
até o dia 24/05/2019. Ressalta-se que o referido requerimento, justificando seu caso, deve ser
assinado,
digitalizado
e
encaminhado
para
o
seguinte
email
vestibular@cienciasmedicas.com.br, juntamente com o Laudo Médico, para o possível
deferimento da COPEC. O Laudo Médico deverá conter o nome da patologia e/ou CID e
assinatura do médico, com número do CRM, devendo ser atualizado e este terá validade apenas
para este Concurso, e não será devolvido.



O candidato que fizer uso de Marcapassos e Aparelhos Auditivos terá que informar, até o dia
24/05/2019, através do requerimento, em conformidade com o item anterior.



O candidato que não fizer sua solicitação até o dia 24/05/2019, seja qual for o motivo
alegado, não poderá ter o atendimento à condição especial concedido.

No Manual do Candidato, que trata sobre PROVAS, e PROGRAMAS DAS MATÉRIAS do
Processo Seletivo Vestibular 2019.2, para ingresso no Curso de Medicina da Faculdade de Ciências
Médicas da Paraíba – FCMPB.
Onde se lê:


As provas serão realizadas no 02 de Junho de 2019, no horário local de 8:00 às 13:00 horas. As
questões serão de múltipla escolha, abrangendo as seguintes matérias:



PROGRAMAS DAS MATÉRIAS PARA O VESTIBULAR DO CURSO DE MEDICINA DA FCMPB
2019.1.

Leia-se:


As provas serão realizadas no 31 de maio de 2019, no horário local de 8:00 às 13:00 horas. As
questões serão de múltipla escolha, abrangendo as seguintes matérias:



PROGRAMAS DAS MATÉRIAS PARA O VESTIBULAR DO CURSO DE MEDICINA DA FCMPB
2019.2.

Os demais itens não sofreram alterações.

João Pessoa/PB, 26 de Abril de 2019.
Othamar Batista Gama
Diretor Geral da FCMPB

