
 

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

COMISSÃO PERMANENTE DE PROCESSO SELETIVO  
CURSO DE MEDICINA - 1º SEMESTRE DE 2018 

Primeiro aditamento ao Edital nº 01/2018 - FAHESP/IESVAP  
 
A Presidente da Comissão Própria de Processo Seletivo do IESVAP - INSTITUTO DE EDUCAÇÃO 

SUPERIOR DO VALE DO PARNAÍBA LTDA., sociedade mantenedora da FAHESP - FACULDADE DE 

CIÊNCIAS HUMANAS, EXATAS E DA SAÚDE DO PIAUÍ, no uso de suas atribuições e nos termos 

do Edital FAHESP/IESVAP 01/2018 (“Edital nº 01/2018 – FAHESP/IESVAP”), referente ao 

processo seletivo para preenchimento de vagas no Curso de Medicina no semestre letivo 

2018.1, divulga aos interessados em geral o presente Aditamento ao Edital nº 01/2018 – 

FAHESP/IESVAP para tornar públicas as seguintes alterações:  

1) Fica retificado o item 1.5 do Edital nº 01/2018 – FAHESP/IESVAP apenas para constar que o 

preenchimento das vagas do curso de medicina será feito obedecendo-se rigorosamente a 

classificação obtida pelo cálculo descrito no item 5 do Edital nº 01/2018 – FAHESP/IESVAP (DO 

RESULTADO E DA CLASSIFICAÇÃO) e não item 4 como foi equivocamente mencionado na 

redação original do referido item 1.5 do Edital nº 01/2018 – FAHESP/IESVAP, ficando, ainda 

ratificadas as demais condições previstas neste item ora retificado.  

2) Fica prorrogado o prazo para o encerramento das inscrições, previsto no item 2.1 do Edital 

nº 01/2018 – FAHESP/IESVAP,  para até o dia 18/01/2018, passando o período de inscrições  

das 12h00min de 11 de outubro de 2017 até às 23h59min do dia 18 de janeiro de 2018;  

3) Em virtude da alteração do período de inscrições, fica definido que as inscrições pré-

homologadas estarão disponíveis na página www.iesvap.edu.br no dia 23/01/2018. Caso algum 

candidato não identifique seu nome na lista de pré-homologação, o mesmo terá até às 

23h59min do dia 23/01/2018 para apresentar RECURSO. O referido recurso deverá ser 

encaminhado para o e-mail vestibular@iesvap.com.br, com o título RECURSO. Os recursos 

serão respondidos pelo IESVAP até o dia 24/01/2018, por e-mail; 

4) Fica estabelecido também que os candidatos poderão utilizar as notas do ENEM relativas aos 

anos de 2015, 2016 ou 2017 inclusive, sendo este critério perfeita e automaticamente aplicável 

para todos os fins de classificação dos candidatos inscritos neste processo seletivo, conforme as 

regras e condições estabelecidas no Edital nº 01/2018 – FAHESP/IESVAP; 

5) Caso a nota do ENEM 2017 não seja publicada até às 23h59min do dia 21 de janeiro de 2018, 

ou o processo ENEM 2017 seja cancelado, o IESVAP desconsiderará, para qualquer efeito, a 

http://www.iesvap.edu.br/
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nota do ENEM 2017, passando a ter validade e somente consideradas as notas do ENEM de 

2015 ou 2016; 

6) Caso os candidatos já inscritos neste processo seletivo, antes da divulgação deste 

Aditamento ao Edital nº 01/2018 – FAHESP/IESVAP, queiram alterar o ano de referência do 

ENEM, os mesmos deverão enviar a solicitação para o e-mail: vestibular@iesvap.com.br com o 

título ALTERAÇÃO DE INFORMAÇÕES ENEM, indicando, no corpo do e-mail, o número da 

inscrição ENEM equivalente ao ano de referência 2015, 2016 ou 2017 que deseja indicar para 

fins de classificação, SOMENTE no dia 23/01/2018 até às 23h59min. A alteração será feita de 

acordo com as informações enviadas no e-mail. O IESVAP não se responsabilizará pelas 

informações enviadas incorretamente ou por aquele que não cumprir com o disposto neste 

item; 

7) Fica alterado o item 3.5 do Edital nº 01/2018 – FAHESP/IESVAP para estabelecer que 

somente o candidato que optou por não realizar o ENEM 2017 e que se inscreveu neste 

processo seletivo antes da divulgação deste Aditamento ao Edital nº 01/2018 – FAHESP/IESVAP, 

poderá solicitar o cancelamento de sua inscrição com a devolução de sua respectiva taxa de 

inscrição, desde que apresente pedido formal para o e-mail: vestibular@iesvap.com.br, com o 

título DEVOLUÇÃO DE TAXA E CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO, em até 03 (três) dias úteis após 

a data de divulgação deste Aditamento; 

8) Em consonância com as alterações estabelecidas neste Aditamento, fica estabelecido, ainda, 

que a lista dos candidatos aprovados e classificados no presente Processo Seletivo para o curso 

de Medicina 1º semestre/2018 será publicada somente no dia 24 de janeiro de 2018 no site do 

IESVAP www.iesvap.edu.br;  

9)  Finalmente, fica definido que os candidatos classificados em primeira chamada deverão 

impreterivelmente efetuar suas matrículas nos dias 25, 26 e 27/01/2018. Havendo a 

necessidade de chamadas subsequentes, as mesmas serão realizadas em prazo improrrogável 

de 2 (dois) dias úteis para cada chamada, nos termos do item 6.3 do Edital nº 01/2018 – 

FAHESP/IESVAP.  

Parnaíba, 14 de novembro de 2017. 

 
Welitânia de Morais Côrtes Burgos 

Presidente da Comissão Própria de Processo Seletivo                                           
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