
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

FACULDADE DE CIÊNCIAS MÉDICAS DA PARAÍBA – FCMPB 

PROCESSO SELETIVO PARA INGRESSO NO CURSO DE MEDICINA –

2021.1  

ADITIVO AO EDITAL Nº47 /2020 
 
 

 A Direção Geral da Faculdade de Ciências Médicas da Paraíba – FCMPB, torna 
público o presente aditivo ao Edital Nº 47/2020 – que trata sobre o Processo Seletivo 
para o Curso de Medicina, 2021.1 – em razão ao acréscimo dos seguintes itens e subitens 
abaixo indicados: 
 
 CONSIDERANDO a Pandemia causada pelo CORONA VÍRUS – COVID 19, e, em 
obediência às determinações judiciais mencionadas na Ação Civil Pública nº081069-
26.4.05.8200 do Ministério Público Federal, que se referente a suspensão das atividades 
presenciais que impõe a esta empresa que se submeta, resolve acrescentar os seguintes 
itens e subitens abaixo indicados, passando este edital assim vigorar. 
 
 

1. O processo destina-se a classificar candidatos para o preenchimento de vagas no 
primeiro semestre de 2021, no curso de Medicina da FCMPB (149 vagas/horário 
integral), com vagas autorizadas pela Portaria MEC Nº 435, de 18 de Junho de 2018, no 
Diário Oficial da União, Nº 116, em 19 de junho de 2018, conforme quadro 
demonstrativo abaixo:  

QUADRO 1: Preenchimento de vagas Vestibular Medicina FCMPB. 
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2. No processo seletivo, referente ao primeiro semestre de 2021, e em obediência 
ao que determina a Portaria do MEC nº 2.941, de 17 de novembro de 2001, no seu Art. 
5º, será aceito a nota do ENEM como processo de seleção ao concurso vestibular 
FCMPB, conforme as orientações a seguir: 
 
 

2.1 Serão destinadas 75 (setenta e cinco) vagas, de acordo com o QUADRO 1 
(item 1), em que será utilizado o resultado do Exame Nacional do Ensino 
Médio–ENEM, referente a um dos anos válidos (2017, 2018 e 2019) como  
seu Processo Seletivo Vestibular de 2021.1, para aqueles candidatos que 
assim o desejarem, mediante manifestação de sua vontade, no ato da 
inscrição, anexando o arquivo escaneado do boletim do ENEM com as 
respectivas notas, no formato PDF; 

2.2 O candidato que escolher A MODALIDADE ENEM, sendo esse 
CLASSIFICADO/APROVADO, NÃO FARÁ A PROVA TRADICIONAL DO 
PROCESSO SELETIVO VESTIBULAR FCMPB; 

2.3 Serão computadas TODAS AS NOTAS DO CANDIDATO OBTIDAS NO ENEM, 
INCLUSIVE A NOTA DE REDAÇÃO; 

2.4 A Instituição NÃO ACEITARÁ O BOLETIM ENEM, caso haja NOTA ZERO em 
qualquer disciplina ou área de conhecimento; 

2.5 Se houver empate em disputa pela mesma vaga destinada ao ENEM, terá 
preferência o candidato com maior nota final nas seguintes áreas de 
conhecimento, pela ordem: Redação; Linguagens, Códigos e suas 
Tecnologias; Ciências da Natureza e suas Tecnologias; Ciências Humanas e 
suas Tecnologias; Matemática e suas Tecnologias. Ainda persistindo o 
empate terá direito à vaga o candidato de mais idade; 

2.6 Caso o candidato NÃO SEJA CLASSIFICADO/APROVADO, para as vagas 
destinadas ao ENEM, participará da prova tradicional do Processo Seletivo 
Vestibular FCMPB, e concorrerá às 74 vagas do processo Seletivo Vestibular 
Tradicional, conforme o QUADRO 1 (Item 2), que será realizada no dia 04 de 
dezembro de 2020;  

2.7 Após a data de inscrição do processo Seletivo Vestibular FCMPB, não 
poderão mais ser anexados os documentos referentes ao ENEM; 

2.8 O Período de Inscrição, para os candidatos que concorrerão às vagas pelo 
ENEM, será até 03 de  DEZEMBRO de 2020, até as 17h:00min pelo site 
www.cienciasmedicas.com.br. 

2.9 O candidato deve pagar, na rede bancária, o boleto que será emitido pelo 
sistema após o preenchimento do formulário de identificação; 

2.10 O Prazo   limite   para pagamento: 02 de DEZEMBRO de 2020 (quarta-feira), 
na   rede   bancária, e exclusivamente no dia 03 de DEZEMBRO de 2020 
(quinta-feira), na Tesouraria da Faculdade, até às 17:00 horas (horário 
local), no prédio anexo de Medicina na BR 230 km 9, Intermares. Cabedelo 
– PB; 

2.11 No caso de agendamento do pagamento do boleto, a inscrição somente será 
efetivada após a quitação da taxa até a data do vencimento; 

http://www.cienciasmedicas.com.br/


2.12 O candidato deve estar ciente de que se o pagamento da inscrição não puder 
ser realizado por qualquer motivo, a MATRÍCULA na IES não será efetivada; 

2.13 O comprovante de agendamento ou o extrato bancário da conta debitada 
não será aceito para fins de comprovação do pagamento; 

2.14 O resultado dos aprovados às vagas destinadas ao ENEM, será divulgado 
dia 03 de DEZEMBRO de 2020, a partir das 18h00min. 

 

 

3. A MATRÍCULA DOS CANDIDATOS CLASSIFICADOS/APROVADOS pelo ENEM, no 

Processo Seletivo 2021.1, DEVERÁ SER EFETIVADA, IMPRETERIVELMENTE, NOS DIAS 
04, 07 e 08 de DEZEMBRO DE 2020, através do seguinte endereço eletrônico: 
secretariacademica@cienciasmedicas.com.br;  
4. Maiores informações através do  EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA MATRÍCULA, 
que será divulgado pelo site www.cienciasmedicas.com.br, no dia 03 de dezembro, 
após as 18h:00min. 

 

 

 

 

João Pessoa/PB, 27 de novembro de 2020. 
 
 

Sérgio Ricardo Bezerra dos Santos 
Diretor Geral da FCMPB 
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