FACULDADE DE CIÊNCIAS MÉDICAS DA PARAÍBA – FCMPB
CLASSIFICADOS APROVADOS NO PROCESSO SELETIVO VESTIBULAR DE MEDICINA –
2019.1
EDITAL Nº 16/2019
Pelo presente Edital, torno público que o período para matrícula dos candidatos
APROVADOS no Processo Seletivo 2019.1, a seguir relacionados, por ordem de classificação,
para o curso de MEDICINA, está aberto no dia 18 de fevereiro de 2019.

OBSERVAÇÃO 1 – A MATRÍCULA DOS APROVADOS, OCORRE POR ORDEM DE
CLASSIFICAÇÃO, ATÉ O PREENCHIMENTO DAS VAGAS DISPONÍVEIS.
QUADRO 1 – RELAÇÃO DE APROVADOS NO PROCESSO SELETIVO MEDICINA POR MEIO
DO VESTIBULAR FCMPB
CLASSIFICAÇÃO
143
144

NOME
DANIEL MAXIMINO DE SOUSA
ARTHUR DE BRITO PEREIRA VELOSO

O não comparecimento à matrícula implica em perda do direito aos resultados obtidos no
processo seletivo. A matrícula deve ser efetivada na Secretaria da Faculdade, prédio de Medicina,
no km 9 da Br 230, nos seguintes horários:
DATAS
Dia 18 de fevereiro (segunda- feira)

HORÁRIOS
8:00 às 12:00 e das 13:00 às 17:00 horas

DOCUMENTOS EXIGIDOS
No ato da matrícula, você deverá entregar uma cópia autenticada dos documentos abaixo
relacionados:
a) Certificado de conclusão do ensino médio ou de curso equivalente.
b) Histórico Escolar do Ensino Médio;
c) Certidão de nascimento ou de casamento;
d) Título de eleitor para brasileiros maiores de 18 anos;
e) Prova de quitação com o serviço militar, para os brasileiros do sexo masculino, se maiores de
18 anos;
f) Cédula de identidade emitida por órgão competente;
g) CPF do candidato ou responsável;
h) Comprovante de residência atualizado;
i) Carteira de Vacinação;

j) Fator RH;
k) 3 Fotos 3x4 recentes;
l) Para os candidatos oriundos do ENEM, comprovante atualizado (Boletim) das notas obtidas no
referido exame e certificado de conclusão do ensino médio ou equivalente, acompanhado do
histórico escolar;
Se procurador, documento de identidade e procuração pública ou particular com firma reconhecida
contendo poderes específicos para a prática de tal ato.
João Pessoa, 15 de fevereiro de 2019.

Dr. Othamar Batista Gama
Diretor Geral da FCMPB

