
   RETIFICAÇÃO Nº 01 AO EDITAL Nº 01/2023 PROCESSO SELETIVO DO CURSO DE MEDICINA  
   
O Reitor do Centro Universitário São Lucas situada à Rua Alexandre Guimarães, nº 1927, Bairro Areal, na cidade de 
Porto Velho/RO, torna público que, em conformidade com a legislação institucional e disposições vigentes, no período 
indicado neste edital, estarão abertas as inscrições ao Processo Seletivo para ingresso no 1º semestre de 2023 para o 
Curso de Graduação em Medicina, nas modalidades prova on-line e pela Nota do ENEM (com os resultados obtidos 
pelos estudantes no Exame Nacional do Ensino Médio referentes aos anos de 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 ou 
2021) , de acordo com as normas definidas por este instrumento.   

   
ONDE SE LÊ: 

5. DO PROCEDIMENTO PARA SOLICITAÇÃO DE CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA REALIZAÇÃO DAS 
PROVAS                            

   
5.4. O candidato “sabatista” deverá acessar a plataforma de provas pontualmente às 18 (dezoito) horas do dia 23 de 
outubro de 2022 para identificação preliminar: (1) captura de imagem do documento com foto (RG, RNE, CNH ou 
passaporte); (2) captura de imagem do rosto e (3) conferência e/ou preenchimento dos dados de inscrição. Candidatos  
“sabatistas” que acessarem em horário posterior às 18h (horário oficial de Brasília) perderão o direito de realizar a  

avaliação. A duração da prova será de 04 (quatro) horas, com o encerramento às 22hs00min.  
 
LEIA-SE: 
 
5. DO PROCEDIMENTO PARA SOLICITAÇÃO DE CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA REALIZAÇÃO DAS 
PROVAS    

 
5.4. O candidato “sabatista” deverá acessar a plataforma de provas pontualmente às 18 (dezoito) horas do dia 22 de 
outubro de 2022 para identificação preliminar: (1) captura de imagem do documento com foto (RG, RNE, CNH ou 
passaporte); (2) captura de imagem do rosto e (3) conferência e/ou preenchimento dos dados de inscrição. Candidatos  
“sabatistas” que acessarem em horário posterior às 18h (horário oficial de Brasília) perderão o direito de realizar a  
avaliação. A duração da prova será de 04 (quatro) horas, com  o encerramento às 22hs00min.  
 
 
 
                                                                                                                           Porto Velho/RO, 18 de outubro de 2022.  
 
 
     
                                                                       Centro Universitário São Lucas 
                                                                                            Reitor  
                                                                              Adriano Douglas Silva 
 
 
 
 
 
 
 
 


