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RESULTADO OFICIAL E CHAMADA DE CANDIDATOS APROVADOS PARA MATRÍCULA 
PROCESSO SELETIVO DE TRANSFERÊNCIA EXTERNA PARA PREENCHIMENTO DE VAGAS NO 

CURSO DE MEDICINA SEMESTRE LETIVO 2021/1. 

 
A Faculdade de Ciências Humanas, Exatas e da Saúde do Piauí - FAHESP, mantida pelo Instituto 
de Educação Superior do Vale do Parnaíba Ltda. – IESVAP, torna público o resultado oficial 
referente ao Processo Seletivo de Transferência Externa – Edital 003/2021, para o Curso de 
Bacharelado em Medicina e CONVOCA os candidatos aprovados para realização das MATRÍCULAS 
no Curso de Graduação em Medicina, oferta regular, na modalidade presencial, ofertado por esta 
Faculdade, de acordo com as informações e condições: 
 

LISTA DE APROVADOS E CONVOCADOS PARA MATRÍCULA 

CLASSIFICAÇÃO CANDIDATO PONTUAÇÃO 

1º 
LUAN VICTOR RABÊLO 

ARAÚJO 
28.2 

2º CAIO CÉSAR SILVA ROCHA 28.2 

3º GISELE MAYARA VIEIRA 27,0 

4º 
CAIO VINICIUS DE ARAÚJO 

MARQUES 
25,5 

5º 
WELLINGTON GALVÃO 

NOGUEIRA 
22,5 

6º 
ROBESPIERRE PEREIRA 

BASTOS SEGUNDO 
21,0 

7º 
THALYTA LORRANE LOPES 

CARNEIR 
20,6 

8º 
LUCIANA DE CARVALHO 

COELHO 
20,2 

 
1. ORIENTAÇÕES GERAIS PARA MATRÍCULA DOS APROVADOS  
 
1.1. O candidato aprovado e convocado para matrícula,  deverá encaminhar os documentos 

listados no item 1.3, DIGITALIZADOS EM FORMATO PDF para o e-mail: 
sec.academica@iesvap.edu.br ou pelo Portal do Candidato, no período de 08/02/2021, até 
às 18h do dia 09/02/2021.  

 

mailto:sec.academica@iesvap.edu.br
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1.2.  A efetivação da matrícula dos candidatos convocados dependerá do pagamento da 
primeira parcela da semestralidade, referente a matrícula, da assinatura do Contrato de 
Prestação de Serviços Educacionais, da entrega de 01 (uma) cópia dos documentos 
listados abaixo e validação pela equipe da Secretaria Geral da Faculdade.  

 
1.3.  Documentos que deverão ser encaminhados, conforme item 1.1: 

 
a) FICHA DE MATRÍCULA (Disponível no site, ao lado deste Edital), devidamente 

preenchida com LETRA DE FORMA, com data e assinatura do candidato ou 
responsável legal, se menor de idade. 

b) PDF do Certificado de Conclusão do Ensino Médio ou de curso equivalente, 
registrado no Órgão competente (frente e verso), ou de Declaração de Conclusão em 
que se informe estar o Certificado oficial em processo de tramitação, com data de 
expedição de até 30 dias anterior a esta chamada; 

c) PDF do Histórico Escolar do Ensino Médio (frente e verso, se for o caso), mesmo 
para os candidatos que já tenham curso superior; 

d) PDF da Carteira de Identidade (RG) e CPF (Cadastro de Pessoa Física); 
e) PDF do Alistamento Militar (para o sexo masculino); 
f) PDF do Título de Eleitor com o último comprovante de votação; 
g) PDF da Certidão de Nascimento ou Casamento; 
h) Uma (01) foto recente, padrão tamanho 3x4; 
i) PDF do RG e CPF do fiador; 
j) PDF do Comprovante de Residência do Candidato e do Fiador. 
k) Caso o candidato aprovado seja menor de idade, deverá encaminhar ainda, RG e CPF 

de seu responsável legal.  
 

IMPORTANTE: Todos os documentos devem estar com excelente resolução. A FAHESP 
não se responsabiliza pela matrícula não efetivada em caso de documento ilegível ou a 
falta do mesmo. 

 
a) Os documentos escolares provenientes de instituição de ensino do exterior deverão 

apresentar o visto da autoridade consular brasileira do país em que o curso foi 
realizado e deverão estar acompanhados da respectiva tradução oficial feita por 
tradutor juramentado. Esta exigência não se aplica para os candidatos aprovados no 
sistema de aplicação da Lei 12.711/2012. 

b) O candidato que concluiu o ensino médio no exterior deverá apresentar documento 
equivalente de convalidação de estudos, emitido pela Secretaria de Estado da 
Educação. Esta exigência não se aplica para os candidatos aprovados no sistema de 
aplicação da Lei 12.711/2012. 

c) Ressaltamos ainda, que os documentos exigidos para matrícula, deverão ser 
apresentados na primeira semana de aula, no atendimento da Secretaria Geral, para 
conferência com original. 

 
1.3.1 O aluno deverá assinar Contrato de Prestação de Serviços Educacionais juntamente com um 

fiador. O fiador deverá apresentar RG e CPF, não precisará comprovar renda, porém 
deverá estar sem quaisquer restrições nos órgãos de proteção ao crédito. 

 
1.4 Caso o candidato encaminhe documentos, após a data prevista neste edital, perderá direito à 

vaga na FAHESP, ficando o candidato excluído de qualquer convocação posterior. 
 
1.5 O candidato convocado que deixar de apresentar quaisquer documentos exigidos no item 6.2, 

perderá direito à vaga na FAHESP, ficando o candidato excluído de qualquer convocação 
posterior. 
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6.6 O candidato menor de 18 anos deverá realizar a matrícula na presença dos pais ou 
representante legal, devidamente documentado. 

 
1.7 O candidato que não apresentar o original de algum dos documentos por motivo de perda, 

roubo ou extravio deverá apresentar Boletim de Ocorrência - BO emitido por autoridade 
policial competente expedido há, no máximo, noventa dias. No BO deverá estar explicitado o 
tipo de documento. 

 
1.8 É de exclusiva responsabilidade do candidato observar a convocação que será publicada na 

página da IES, www.iesvap.edu.br e acompanhar as respectivas convocações. 
 
1.9 O candidato que, comprovadamente, utilizar-se de documentos falsos, terá sua matrícula 

anulada, imediatamente ou após comprovado o fato, bem como todos os atos por ele praticados 
na faculdade, ficando sujeito às penalidades da lei e perdendo, em favor da FAHESP, os valores 
de mensalidades já quitados. 

 
1.10 No caso de cancelamento de matrícula, requerido até o dia anterior à data oficial de início das 

aulas, previsto no calendário acadêmico oficial, a FAHESP/IESVAP devolverá 80% (oitenta por 
cento) da mensalidade. Os demais 20% (vinte por cento) serão revertidos em favor da IES a 
título de ressarcimento dos custos operacionais havidos com o contratante até então. 

 
1.10.1 Ao receber a documentação, a Secretaria Geral fará a validação dos mesmos e registrará a 

matricula do candidato aprovado na base de dados da Instituição, e em até 24 horas 
encaminhará ao candidato, por e-mail, o Contrato de Prestação de Serviços Educacionais e o 
boleto da 1º parcela da semestralidade, para pagamento. 

 
1.10.2 Documentos enviados fora do horário de expediente, final de semana ou feriado, o 

prazo de 24 horas iniciará a partir do próximo dia útil. 
 
1.10.3 A matrícula será confirmada automaticamente após pagamento do boleto e devolução 

do Contrato de Prestação de Serviços Educacionais assinado e escaneado em formato 
PDF. 

 
 
2. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
2.1. A matrícula se faz nestas condições, devido à obrigatoriedade de isolamento social, em 
decorrência da pandemia do COVID–19.  
 
2.2. Os casos não previstos no presente Edital serão resolvidos pela Comissão de Processos Seletivos 
da FAHESP/IESVAP. 
 
 

Parnaíba, 05 de fevereiro de 2021. 
 
 
 

José Francisco Pereira de Castro 
DIRETOR GERAL 

FAHESP – FACULDADE DE CIENCIAS HUMANAS, EXATAS E DA SAÚDE DO PIAUÍ. 
IESVAP – INSTITUTO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DO VALE DO PARNAÍBA LTDA. 

http://www.iesvap.edu.br/

