Edital nº 014/2017 – D.G.
I Processo Seletivo de 2018
A Faculdade de Pato Branco – FADEP, autorizada pela Portaria 746/2000-MEC de
26/05/2000, em consonância com o Regimento Institucional e com o Edital nº 012/2017 – D.G.,
TORNA PÚBLICA a segunda chamada complementar para o I Processo Seletivo de 2018
para o curso de Medicina, autorizado pela Portaria MEC, N° 812, de 1o de agosto de 2017.

1

A matrícula dos alunos convocados nesta chamada complementar será a partir do dia
12 até o dia 16/12/2017, no Setor de Multiatendimento da FADEP: Rua Benjamin
Borges dos Santos, nº 1.100, Bairro Fraron – Pato Branco/PR, das 08h às 12h e das
13h às 18h; no sábado o horário será das 08h às 12h.

2

No caso de não serem preenchidas as vagas ofertadas, nova chamada poderá ser
divulgada a critério da FADEP, sendo de responsabilidade dos candidatos
acompanharem as publicações no endereço eletrônico do NC/UFPR (www.nc.ufpr.br).

3

Por ocasião da matrícula, o candidato deverá apresentar os seguintes documentos:
• CPF (cópia);
• Carteira de identidade (cópia autenticada);
• Certidão de nascimento ou casamento (cópia autenticada);
• Comprovante de endereço (cópia);
• Comprovante de que está em dia com as obrigações militares, em se tratando de
candidato do sexo masculino (cópia);
• Título de Eleitor (cópia);
• Comprovante de escolaridade do Ensino Médio – via original do Histórico Escolar e
uma cópia autenticada.

4

Em se tratando de alunos com idade inferior a 18 anos, os pais ou responsáveis
deverão efetivar a assinatura do contrato de prestação de serviço junto à Tesouraria
da FADEP, anexando cópia do CPF e RG do responsável financeiro.

5

O candidato que não apresentar a documentação completa e em ordem, conforme
estipulado no item 3 poderá perder o direito à vaga.

6

Outras informações relacionadas ao registro acadêmico poderão ser consultadas no
Edital nº 012/2017 – D.G. disponível no endereço eletrônico do NC/UFPR.

7

As aulas terão início em 05/02/2018.

Pato Branco, 12 de dezembro de 2017.

Eliseu Miguel Bertelli
Presidente da Comissão do Vestibular

ANEXO
CANDIDATOS CONVOCADOS
ORDEM NA
CHAMADA
COMPLEMENTAR

INSCRIÇÃO

19

00111

MONICA GABRIELLE DO PRADO

20

00489

GUILHERME PEGORARO MATTUELLA

21

00148

LILIANE ALEXANDRE KRAUSS

22

00571

LUCAS ROMERO FERREIRA DO PRADO

23

00423

ANA PAULA GONCALVES FARIAS

24

00616

RAFAEL SOKOLOWSKI

25

00029

NAIARA PAZZA

26

00590

HUMBERTO LORA FORMIGHERI

NOME DO CANDIDATO

2

