GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE
Escola Superior de Ciências da Saúde

EDITAL nº 2 de 30 de janeiro de 2019
PROCESSO SELETIVO PARA INGRESSO NOS CURSOS DE GRADUAÇÃO DA ESCS
SISU/MEC – PRIMEIRA EDIÇÃO DE 2019

O DIRETOR GERAL DA ESCOLA SUPERIOR DE CIÊNCIAS DA SAÚDE – ESCS, man da pela Fundação de
Ensino e Pesquisa em Ciências da Saúde – FEPECS, considerando o disposto na Portaria
Norma va/MEC nº 21, de 5 de novembro de 2012, que dispõe sobre o Sistema de Seleção Uniﬁcada –
SISU; considerando a Resolução do Colegiado de Ensino, Pesquisa e Extensão – CEPE/ESCS nº 8/2014,
que aprova a Adesão da ESCS ao SISU/MEC; considerando a Resolução do CEPE/ESCS nº 13/2018, que
dispõe sobre os parâmetros para a u lização do SISU para o processo sele vo de acesso aos cursos de
graduação da ESCS em 2019 e considerando ainda o equívoco quanto ao ano expresso na convocação
e na matrícula das vagas remanescentes, resolve RETIFICAR os itens 11.3; 11.4 e 11.6 do Edital
Norma vo/ESCS nº 26, de 10 de dezembro de 2018, referente à seleção de candidatos para
preenchimento de vagas nos Cursos de Graduação da ESCS, para ingresso no ano le vo de 2019, por
intermédio do Sistema de Seleção Unificada do Ministério da Educação (SISU/MEC).

ONDE SE LÊ:
11.3. A convocação para as VAGAS REMANESCENTES (2ª chamada) ocorrerá na data provável de 11
de fevereiro de 2018.
11.4. A matrícula para as VAGAS REMANESCENTES (2ª chamada) nos cursos de graduação da ESCS
tem data provável para os dias 12 e 13 de fevereiro de 2018, na sala 10 da ESCS, situada no endereço
SMHN Quadra 03, Conj. A Bloco 01 Ed. Fepecs – Asa Norte – Brasília – DF, no período das 8h30 às 11h
e das 14h às 17h.
11.6. O resultado do deferimento da matrícula na chamada para VAGAS REMANESCENTES (2ª
chamada), poderá ser consultado no endereço eletrônico h p://www.escs.edu.br/index.php/sisu, a
partir do dia 14 de fevereiro de 2018, com prazo de recurso ao resultado de 1 (um) dia.
LEIA-SE:
11.3. A convocação para as VAGAS REMANESCENTES (2ª chamada) ocorrerá na data provável de 11
de fevereiro de 2018 (2019).
11.4. A matrícula para as VAGAS REMANESCENTES (2ª chamada) nos cursos de graduação da ESCS
tem data provável para os dias 12 e 13 de fevereiro de 2018 (2019), na sala 10 da ESCS, situada no
endereço SMHN Quadra 03, Conj. A Bloco 01 Ed. Fepecs – Asa Norte – Brasília – DF, no período das
8h30 às 11h e das 14h às 17h.

11.6. O resultado do deferimento da matrícula na chamada para VAGAS REMANESCENTES (2ª
chamada), poderá ser consultado no endereço eletrônico h p://www.escs.edu.br/index.php/sisu, a
partir do dia 14 de fevereiro de 2018 (2019), com prazo de recurso ao resultado de 1 (um) dia.
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