
 

EDITAL 
 

PROCESSO SELETIVO CLASSIFICATÓRIO/2020 

MEDICINA 
 
De ordem do Magnífico Reitor do Centro Universitário Lusíada - UNILUS, Dr. Nelson Teixeira, 

torno público que as provas do Processo Seletivo Classificatório para o ano letivo de 2020, serão 

realizadas nos dias 08 e 09 de janeiro de 2020, às 14h, em Santos/SP, para candidatos ao Curso de 

Ciências Médicas (Medicina). 

Os candidatos deverão comparecer ao local especificado no item 3.4 deste Edital, 01 (uma) hora 

antes do início das provas, munidos de Cédula de Identidade (RG). 

O Processo Seletivo Classificatório/2020, do curso acima, oferecido pelo Centro Universitário 

Lusíada, constará de 02 (duas) provas, aplicadas em 02 (dois) dias. 
 

1. INSCRIÇÕES 
 

1.1.  A inscrição do candidato implicará o conhecimento e a tácita aceitação das normas e condições 

estabelecidas neste Edital, em relação às quais não poderá alegar desconhecimento. 

1.2. A inscrição será efetuada, exclusivamente via Internet, no endereço eletrônico 

www.unilus.edu.br, no período compreendido entre 10h do dia 16 de setembro às 17h59 do dia 

01 de novembro de 2019, considerado o horário de Brasília-DF, mediante o pagamento da taxa a 

ela pertinente, no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais) por meio de boleto eletrônico, pagável 

em toda a rede bancária. Os candidatos que efetuarem o pagamento da taxa de inscrição até o 

dia 15/10/2019, gozarão de desconto de R$ 50,00 (cinquenta reais). 

1.3. O boleto para recolhimento da taxa de inscrição estará disponível no endereço 

www.unilus.edu.br e deverá ser impresso imediatamente após a conclusão e impressão da Ficha 

de Inscrição.  

1.4. Os candidatos deverão encaminhar a ficha de inscrição efetuada no prazo estabelecido no 

item 1.2, foto 3X4 (RECENTE) com nome no verso), cópia do RG (COM DATA DE 

EMISSÃO INFERIOR A 10 ANOS) e cópia do comprovante de pagamento bancário, via 

SEDEX ou CARTA REGISTRADA com Aviso de Recebimento (AR), até o dia 14/11/19, para 

FUNDAÇÃO LUSÍADA/VEST2020, Rua Dr. Armando de Salles Oliveira, 150, Boqueirão, 

Santos-SP, CEP 11050-071, sob pena de ter sua inscrição cancelada. 

OBSERVAÇÃO 1: O candidato que não enviar todos os documentos solicitados no item 1.4, 

estará automaticamente excluído do processo seletivo. 

OBSERVAÇÃO 2: O candidato que não efetuar o pagamento da taxa de inscrição, estará 

automaticamente excluído do processo seletivo. 

1.5. NÃO SERÃO ACEITAS INSCRIÇÕES DE CANDIDATOS POSTADAS APÓS 

14/11/2019. 

1.6. O candidato poderá baixar o Edital do Processo Seletivo Classificatório/2020 no endereço 

eletrônico www.unilus.edu.br. 

1.7. O UNILUS não se responsabilizará por inscrições que deixarem de ser concretizadas por 

esquecimento, por motivos de ordem técnica dos computadores, falhas de comunicação, 



congestionamento das linhas de comunicação ou outros fatores de ordem técnica que impossibilitem 

a transferência de dados. 

1.8. Não serão aceitos pedidos de inscrição e/ou pagamentos por via postal, via fax, via correio 

eletrônico, condicional ou extemporâneo. 

1.9. O valor da taxa de inscrição não será devolvido em hipótese alguma. (ver subitem 1.1) 

1.10. O CANDIDATO SOMENTE PODERÁ INSCREVER-SE UMA ÚNICA VEZ.  

1.11. As informações prestadas na Ficha de Inscrição são de inteira responsabilidade do candidato, 

dispondo o UNILUS do direito de excluir do Processo Seletivo Classificatório/2020 aquele que a 

preencher com dados incorretos ou incompletos, bem como se constatado, posteriormente, que os 

mesmos são inverídicos. 

1.12. Os candidatos Portadores de Necessidades Especiais deverão: 

a) enviar LAUDO MÉDICO (RECENTE) atestando a espécie e o grau ou nível da dificuldade 

via SEDEX ou Carta Registrada com Aviso de Recebimento (AR), até o dia 14/11/2019, para 

Comissão de Processo Seletivo/2020, Rua Dr. Armando de Salles Oliveira, 150, Boqueirão, 

Santos-SP, CEP 11050-071;  

b) se necessário, requerer tratamento diferenciado para os dias do concurso, indicando as 

condições diferenciadas de que necessita para a realização das provas; 

c) o tratamento diferenciado será atendido obedecendo a critérios de viabilidade e de 

razoabilidade e será analisado pela Comissão de Processo Seletivo/2020. 

 

2. MANUAL 
 

O Manual do Candidato encontra-se na Internet, no endereço eletrônico www.unilus.edu.br 
 

3. PROVAS 
 

3.1 - DISCIPLINAS, QUESTÕES E PONTUAÇÃO. 
 

 

DISCIPLINAS QUESTÕES PONTUAÇÃO 

Redação - 20 

Português 20 20 

Matemática 20 20 

Inglês 20 20 

Física 20 20 

Conhecimentos Gerais 20 20 

Biologia 20 20 

Química 20 20 
 

OBSERVAÇÃO: O conteúdo programático de cada disciplina consta do Manual do Candidato. 
 

3.2 - APLICAÇÃO 
 

As provas serão realizadas sob a forma de testes de múltipla escolha e Redação. 

A Redação vale até 20 pontos. 

A cada questão correta, em qualquer uma das provas, será atribuído 01 (um) ponto. 



O Processo Seletivo Classificatório/2020 terá como objetivo a verificação do conhecimento das 

matérias e disciplinas da Parte Comum obrigatória do Ensino Médio, obedecendo às datas e os 

horários a seguir: 

 

3.2.1. DATA, HORÁRIO E DISCIPLINAS. 
 

DATA HORÁRIO DISCIPLINAS 

08/01/20 14h Redação, Português, Matemática e Inglês. 

09/01/20 14h Física, Conhecimentos Gerais, Biologia e Química. 
 

OBSERVAÇÃO 1: A prova de Português compreende conhecimentos de Gramática, Literaturas 

Portuguesa e Brasileira. 

OBSERVAÇÃO 2: Em hipótese alguma será permitido o uso de aparelho celular na sala de 

prova e no Campus onde será realizado o Processo Seletivo Classificatório/2020. 

OBSERVAÇÃO 3: O material (caneta preta, lápis e borracha) será oferecido pela Instituição. 
 

3.3 - DURAÇÃO 
 

As provas terão duração de 04 (quatro) horas, com início às 14h. 

OBS.: Em hipótese alguma a Comissão de Processo Seletivo irá alterar o horário da prova, 

bem como seu período de duração, independente de qualquer tipo de solicitação. 
 

3.4 - LOCAL 
 

As provas serão realizadas nos Campi do Centro Universitário Lusíada – UNILUS, nos seguintes 

locais: 

CAMPUS III: Rua Batista Pereira n.º 265 – Macuco - Santos/SP 

Caso o número de candidatos ultrapasse a capacidade do Campus III, serão utilizados os Campi 

abaixo relacionados: 

CAMPUS II: Rua Oswaldo Cruz n.º 179 – Boqueirão – Santos/SP 

CAMPUS I: Rua Doutor Armando de Salles Oliveira n.º 150 – Boqueirão – Santos/SP. 
 

A partir do dia 20/12/19, cada candidato poderá procurar através do sítio www.unilus.edu.br, a 

relação nominal onde constará o campus, a sala e o andar que deverá realizar sua prova. 
 

4. CLASSIFICAÇÃO 
 

Para feito de classificação, será usada a média ponderada das notas obtidas nas 08 (oito) disciplinas, 

com os seguintes pesos da tabela, a seguir: 
 

 

4.1 - PESO DAS DISCIPLINAS 
 

CURSO RED PORT MAT ING FIS CON.GER BIOL QUI 

Ciências Médicas 2 2 1 2 1 1 2 2 
 

 

4.2 - DA CLASSIFICAÇÃO 
 

Os candidatos serão classificados por ordem decrescente da média ponderada. 



Se ocorrer empate na última colocação da classificação final, do curso, prevalecerão, 

sucessivamente, as notas das disciplinas de peso 2 (dois), na ordem em que aparecem na tabela 

acima, persistindo o empate, prevalecerão as notas de peso 1 (um), na mesma ordem da tabela 

acima. 

Ainda persistindo o empate, prevalecerá como critério de desempate a admissão do candidato de 

maior idade. 

A lista geral de classificação com todos os candidatos inscritos no curso ficará à disposição no local 

de matrícula para consulta dos interessados, à Rua Doutor Armando de Salles Oliveira, nº 150, 

Boqueirão, Santos/SP (Campus I). 
 

 

OBSERVAÇÃO: Será considerado desclassificado, o candidato que: 

 ausentar - se a qualquer uma das provas; 

 obtiver pontuação nula em qualquer uma das disciplinas; 

 não obtiver 30% da pontuação da Redação. 

 

4.3 - PREENCHIMENTO DAS VAGAS 
 

O preenchimento das vagas do curso obedecerá à ordem decrescente de classificação de todos os 

candidatos inscritos. 

 

5. DIVULGAÇÃO 
 

A lista de aprovados em 1ª chamada será divulgada pela imprensa local e internet, devendo os 

classificados efetuarem as matrículas munidos dos documentos exigidos por Lei, no local e nos dias e 

horários indicados no edital de convocação. 

As datas de divulgação dos resultados e das matrículas serão previamente marcadas pela Comissão 

do Vestibular. 

O não comparecimento dentro do prazo estipulado implica na perda do direito de matrícula, ficando 

o candidato excluído de qualquer convocação posterior. 

A matrícula e assinatura do contrato de prestação de serviço poderão ser feitas por procuração com 

poderes expressos e firma reconhecida, juntamente com a fotocópia da Carteira de Identidade do 

responsável pelo candidato. 

Os demais EDITAIS DE CONVOCAÇÃO serão divulgados através da internet e em todos os 

Campi do UNILUS, em datas determinadas pela Comissão de Vestibular e de acordo com as vagas 

remanescentes do Edital anterior. 
 

Por ocasião da matrícula, serão exigidos os seguintes documentos: 

 

02 (duas) cópias autenticadas do Certificado de Conclusão do Curso de Ensino Médio ou 

equivalente; 

02 (duas) cópias autenticadas do Histórico Escolar do Curso de Ensino Médio ou 

equivalente; 

02 (duas) cópias autenticadas da Carteira de Identidade; 

02 (duas) cópias autenticadas do CPF do candidato ou responsável legal; 



02 (duas) cópias autenticadas do Título de Eleitor; 

02 (duas) cópias autenticadas do Certificado de Reservista ou Atestado de Alistamento 

Militar ou Atestado de Matrícula em CPOR ou NPOR, para os brasileiros maiores de 18 

anos, do sexo masculino; 

02 (duas) cópias autenticadas da Certidão de Nascimento; 

02 (duas) fotografias recentes. 
 

 

OBSERVAÇÕES: 
 

1) Quando da conclusão do Ensino Médio por Madureza ou Supletivo, haverá necessidade e 02 

(duas) fotocópias autenticadas do Histórico Escolar do Ensino Básico. 

2) Em hipótese alguma será aceita a matrícula condicional ou com falta de documentos. 
 

6. CURSO OFERECIDO 
 

CURSO CLASSIFICAÇÃO 

Medicina (100 vagas) - Integral 

Reconhecido pelo Decreto n.º 72.489 de 18/06/73 e 

Portaria nº 1.811 de 31/10/2000 

Bacharelado 

 

7. OBSERVAÇÕES GERAIS 
 

7.1. O Candidato que não apresentar a Carteira de Identidade em todas as provas será impedido de 

realizá-las. 

7.2. Os candidatos deverão comparecer no local 01 (uma) hora de antes do início da prova. 

7.3. Os portões serão abertos às 13h e fechados, impreterivelmente, às 13h45. 
 

Santos, 14 de agosto de 2019. 

 

 

 
 

Prof. Paulo Habice Moretti 

Vice-Reitor Acadêmico 


