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FACULDADE UNICESUMAR DE CORUMBA

Edifal n° 39/2022, de 01 de setembro de 2022

NORMAS DO PROCESSO SELETIVO DE BOLSA DE ESTUDOS 2023/1

CESUMED - PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSAS DE  ESTUDOS DE MEDICINA

PROGRAMA MAIS MEDICOS

A direcao da Faculdade Unicesumar de Corumba, no uso de suas atribuig6es legais nos termos regimentais e de
acordo  com  o  Edital  38/2022,  torna  ptlblico o  Processo Seletivo,  que tern como  base os  criterios  §ociais  e
identificacao com a comunidade para a curso de Medicina da cidade de Corumba,  nos termos do CESUMED -
Programa    lnstitucional   de    Bolsas   de    Estudos   de    Medicina,   em    referencia   ao    Edital    Mais    Medicos    n°
01/2018/SERES/MEC.

1   DAS DISPOSICOES GERAIS

1.1   Em  conformidade  com  as  propostas  firmadas  perante  o  Edital  n°  01/2018/SERES/MEC  e,  considerando  a
necessidadedasinstituig6esdeensinoparticularesampliaremsuascontribui96esparaaredugaodasdesigualdades
de  acesso  e  de  identificacao  com  a  comunidade  local,  a  Faculdade  Unicesumar  de  Corumba,  ofertafa  bolsas
integrais no curso de Medicina aos alunos ingressantes conforme determinagao do Edital n° 01/2018/SERES/MEG

e que serao selecionados com  base em  criterios  socioecon6micos,  para  al6m  das  bolsas  que  serao oferecidas

pelo Prouni.

2  DAS VAGAS

2.1  A quantidade de  bolsas  oferecidas observara  o  percentual  constante  do  plano  apresentado  por ocasiao do
chamamento ptlblico,  a saber 5 Icincol vacias.

3   DA ELEGIBILIDADE

3.1  Serao elegiveis a concorrer as bolsas os ingressantes que atenderem aos seguintes criterios:

3.1.1  Candidatos que oumprirem integralmente as determinag6es do presente Edital.

3.1.2  Candidatos  que  sejam  brasilejros,  nao  portadores  de  diploma  de  ourso  superior,  ouja  renda  familiar,  per
capita,  bruta nfo exceda o valor de ate urn salario minimo e meie.

3.1.3 Tenham cursado o ensino  m6dio integralmente em escola da rede pdblica,  ou  na rede particular de ensino
na condigao de bolsista integral, devidamente comprovada (conforme Anexo I).

3.1.4  Residentes,  no  minimo,  24  meses nas cidades de Corumba ou  Ladario,  ambas cidades do Estado do Mato
Grosso do Sul.

3.1.5 Nao estar matriculado ou  possuir trancamento em  lES PUBLICA e GRATUITA.
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3.1.6  Nao  possuir  bolsa  PROUNl   (Programa  Universidade  para  Todos)  ativa  ou  suspensa  em  qualquer  outra
instituigao de ensino superior.

3.2 As bolsas integrais serao concedidas aos candidatos elegiveis, devidamente inscritos e aprovados nos criterios
de   avaliagao  descritos   no   presente  edital,   sendo   respeitadas   a   ordem   de  classificagao   na   avaliaeao   para
atendimento  das  vagas,  bern  como  crit6rios  de  desclassificacao  e  inelegibilidade  do  processo  de  avaliagao
descritos neste Edital.

3.3 0s candidatos poderao concorrer a vaga,  por meio de  realizagao de  prova  presencial  ou  pela  utilizacao dos
resultado obtidos no ENEM entre os anos de 2015 e 2021.  Desta,  uma op9ao excluifa a outra, automaticamente,
nao existindo possibilidade de concorrer pelos dois meios classificat6rios.

3.4  0s  candidatos  que  se  inscrevem  no  processo  previsto  no  presente  Edital  tamb6m  serao  automaticamente
inscritos no  processo seletivo Edital  n.  38/2022.

4  DAS INSCRICOES

4.1 As inscric6es para Processo Seletivo serao realizadas no periodo de 16 de setembro a 31 de outubro de 2022,

pela internet -site www.unicesumar.edu.br.

4.1.1.  Fica estabelecida taxa de  R$ 50,00 (cinquenta reais)  para inscrigao na selegao.

4.2  No  ato  da  inscrigao  o  candidato  devefa  anexar comprovante  de  residencia  e,  obrigatoriamente,  informar os
membros do grupo familiar (com grau de parentesco) -que residem na mesma casa, pelo link, que recebera por e-
mail especifico, nao sendo possivel a comprovacao em outro momento.

4.2.1. A comprovagao de residencia sera realizada com base nas formas descritas no Anexo I do presente edital.

4.3.  Para a in§cricao, o candidato devefa:

I.    Preencher corretamente a ficha de inscri9ao.

11.   Optar entre  realizar  a  prova  do  vestibular,  agendada  para  05/11/2022  ou  utilizar os  resultados  obtidos  na

prova do ENEM, desde que realizados entre os anos de 2015 e 2021.
Ill.  Emitir o boleto e pagar a taxa de inscrigao em  rede bancaria.

IV. Realizar o  upload  do  comprovante de  residencia que devera  ser atualizado  (90 dias),-nao  podefa canter
rasuras, cortes ou emendas e preencher a informag6es dos integrantes do grupo familiar.

4.4 A nao observagao correta do preenchimento dos requisito§ estabelecidos no item 4.3 deste Edital serao
avaliados  pela  comissao e,  na  hip6tese de  nao atenderem as especificac6es exigidas,  o candidato  nao
tefa sua inscrigao efetivada.

4.5  0 candidato  que optar pelo  ENEM,  devera,  no  ato da  inscrigao,  informar o  c6digo do  ENEM  do  ano escolhido

(apenas uma das vers6es), sendo esta infomaeao de sua inteira responsabilidade. Sera verificado a partir do c6digo
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informado a nota oficialmente disponjbilizada pelo  lNEP,  para elaboracao do ranking.

4.6  0  pagamento  da  taxa  devera  ser efetuado  exclusivamente  por meio  do  boleto  bancario,  emitido  no  ato  da
inscrigao, impreterivelmente, ate a data de vencimento.  Nao serao concedidas iseng6es de taxa de inscrigao e/ou
dilag6es de prazo de vencimento.

4.7 Nao e permitida a inscrigao duplicada para o processo de selegao -nesse caso, a inscrieao mais recente sera
desconsiderada.   A16m   disso,   ressalta-se  que   uma  vez  concluida  a  inscricao,   nao   have fa  po§sibilidade  de
complementagao de qualquer informagao prestada.

4.8  Nao serao aceitas  inscrig6es por e-mail,  via postal,  telefone ou  por qualquer outro meio que nao especificado
nos itens anteriores.

4.9  A  taxa  de  inscri?ao  tern  validade  exclusivamente  para  este  Processo  Seletivo.   Caso  nao  haja  a  efetiva

participagao do candidato, sua inscrigao seja cancelada ou o candidato seja desclassificado, esta nao sera devolvida
e nem reaproveitada para outros processos.

4.10 A efetivagao das inscrig6es ocorre mediante a compensacao bancaria dos respectivos boletos.

5  DA SELECAO E CLASSIFICACAO

5.1  A selegao do Processo Seletivo previsto neste Edital ocorrefa pela forma de selecao escolhida pelo candidato
no ato de sua inscrigao (Prova Escrita ou  ENEM).

5.2  A  sele9ao  sera  realizada  com  base  na  nota  obtida  no  Exame  Nacional  do  Ensino  M6dio  (ENEM),  sendo

passivel de avaliagao os exames  realizados nos anos de 2015 a 2021  (apenas uma das vers6es) ou  a prova do
vestibular,  agendada  para  o  dia  05/11/2022.  0  ranking  de  notas  sera  utilizado  para  classificar  os  candidatos
elegiveis  nos  crit6rios  socioecon6micos  e  regionais  do  Programa  de  Bolsas,   para  concessao  aos  melhores
colocados.

5.3  0s  candidatos  que  nao  forem  classificados  ou  nao  comprovarem  os  requisitos  para  a  obtenc:ao  da  bolsa,

participarao,  desde que cumpridas as exigencias do  respectivo Edital  do  Processo de Ampla Concorrencia com  a
sua respectiva classificaeao que sera adequada aquele processo.

5.4  A  classifica9ao  dos  candidatos  sefa  realizada  de  acordo  com  artigo  7°  do  Edital  38/2022  e  respeitando  as
especificidades descritas no presente edital.

5.5 0 ranking de notas sera realizado com base nas inscrig6es dos candidatos que forem considerados elegiveis
aos crit6rios do Programa pela comissao de analise, conforme ordem decrescente de pontuagao final.

5.6 Com  a inscricao concluida,  o candidato autoriza a Unicesumar a divulgar sua nota obtida no ENEM, tendo em
vista que a mesma sera utilizada para classificacao no processo seletivo.
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5.7 0s candidatos com melhores classificac6es preencherao as vagas para bolsas disponiveis no curso. Os demais
classificados  sao  considerados  em   LISTA   DE   ESPERA,   dependendo  de  chamadas  complementares   para  a
matricula.

5.8 Em caso de empate, a classificagao sera definida com base no criterio de maior nota obtida na prova de reda¢ao
e,  persistindo o empate,  a classificagao se clara pelo criterio de maior idade (dia,  mss e ano).

6  DA COMPROVACAO DOCUMENTAL E MATRicuLA

6.1  0 candidato pie-selecionado devera encaminhar os documentos do Programa, relacionados no Anexo I, dentro
do periodo previsto no artigo 24 do Edital 38/2022,  nao cabendo a obrigacao da instituigao em  realizar avi§os para
complementa?ao dos documentos.

6.2 0s candidatos deverao atender as demandas apresentadas pela comjssao em rela9ao a documentacao
e  os  prazos exigidos,  cuja  inobservancia  implicara  na  sua  desclassificagao,  ocorrendo  o  mesmo  caso
reste evidenciada a inadequagao aos criterios do Programa de Balsas.

6.3 0 candidato que apresentar documentagao incompleta sera automaticamente desclassificado.

6.4  Em  caso  de  nao-atendimento  aos  criterios  de  admissibilidade,  a  comissao  enviara  no  e-mail  indicado  pelo
candidate na inscrigao, o motivo da reprovaeao da bolsa.

6.5  Serao  contemplados  com  bolsa  integral,   mediante  analise  documental,  os  candidatos  convocados  para
matricula  em  primeira  chamada,  sendo  os  5  (cinco)  melhores  colocados  do  Processo  Seletivo  de  Bolsas  de
Estudos 2023/1 .

6.6 Em caso de desistencias ou outras ocorfencias que determinem a perda do beneficio, serao convocados, em
2a chamada e de maneira sequencial, os demais candidatos constantes no ranking.

6.6.1  Em caso de nova convoca9ao, cabefa a Unicesumar contatar os candidatos e estabelecer novo prazo para
matriculas.

6.6.2  Nao  havendo candidates que tenham  atendido  aos crit6rios de  admissibilidade em  ntlmero  equivalente  ao
das  bolsas  remanescentes,  fica facultado  a  Unicesumar,  o  remanejamento das  vagas  reseivadas  ao  programa

para as outras modalidades de ingresso,  mediante edital complementar.

6.7  0s  ingressantes  pelo  Processo  Seletivo  de  Bolsas  de  Estudos  2023/1  deverao  apresentar,  no  momento da
matricula,  todos  os  documentos  mencionados  no Anexo  I,  para  analise e  verificagao  de  autenticidade,  al6m  da
documentacao necessaria ao procedimento de matricula listada no Edital do Processo Seletivo 38/2022, sob pena
de desclassificagao.

6.8  Nao ha trancamento de  matricula para ingressantes do curso de Medicina.  0 aluno que optar em  nao cursar
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no  semestre  em  que  deveria  ingressar,  devera  obrigatoriamente  cancelar  a  matricula.  Havendo  interesse  em
retornar, a aluno devera prestar urn novo processo seletivo.

6.9.  Em  fungao  do  projeto  pedag6gico  do  curso  e  organizagao  didatico-pedag6gica,  aulas,  estagios  e  outras
atividades academicas poderao ser oferecidas em calendarlo e hofarios diferenciados do convencional e, tamb6m,
aos sabados e domingos.

7   DISPOSICOES FINAIS

7.1   Fica  estabelecido  que  a  manutencao  da  bolsa  esta  sujeita  a  aproveitamento  e  frequencia  academica.  Os
criterios  utilizados  para  execucao  e  verificacao  do  disposto  neste  item  constarao  no  Termo  de  Concessao  e
Manutengao de Bolsa,  a ser assinado pelo aluno no ato da matricula.

7.2  A  bolsa  integral  podefa  ser  revogada  se  constatado,  em  qualquer  tempo,  uso  de  meio  fraudulento  para
obteneao ou manuteneao do beneficio.

7.3 Aplica-se subsidiriamente a este Edital as regras contidas no Edital n. 38/2022.

7.4  0s  casos  omissos  serao  decididos  pela  Dire9ao  da  Faculdade  Unjcesumar  de  Corumba,   nao  havendo
instancia recursal.

Corumba, 01  de setembro de 2022.

•,-,..

Dire9ao
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ANEXO I

Documentos Comprobat6rios de Atendimento aos Crit6rios Socioecon6micos do Programa de Bolsas

-Boletim do ENEM do candidato, impresso ro site de lNEP, contendo ano de realizacao

Link:  httDs://enem.ineD.cov.br/DarticiDanteffl/.

-Documentos de identificacao do candidato e de todos rnembros do grupo familiar tl`G e CPF). Se houver menor de

idade que nao tenha RG e CPF, a Certidfro de Nascimento devefa ser entregue.

-Comprovante da guarda legal, caso tenha urn menor de idade quando a genitora do mesmo nao estiver inclusa

ro grupo familiar

-Comprovagao de estado civil do candidato e dos membros do gmupo familiar (Certid6es de Nascimento, Casarnento,

A\rerba86es de Divoroio, 6bito e etc)

-Hist6rico  Escolar,  contendo o  certificado de conclusfro ou  Declaracao de conclusao do  Ensiro  Medie contendo

Ano, Serfe e Connie que oursou  lo, 2o e 3o ano.

€aso tenha estudado em escola particular, apresentar uma declaragao em papel timbrado, carimbado e assinaclo

pela escola, contendo a informaeao que foi bolsi§ta integral durante todo periodo que estudou na recle privada.

-Carteira de Trabalho orieinal e c6pfa (paginas: qualificagao civil,  registro com toto, dltimo registro e pr6xirna pagina

em  branco da  parfe contrato de trabalho).  Para carfeiras sem  registros,  mesmas  paginas.  Havendo  mais de uma
carteira  de  trabalho,  apresentar todas  as existentes.  Caso  nao  possua  CTPS  e  ti\rer idade  superior a  18  anos  6

preciso providencia-la. (Documentagao necessaria de todos os membros do grupo fammar e do candidato maior de
16 anos).

-Tres tlltimos  holerites,  original e c6pie.  Nat sera  aceito adianfamento de salario  (documentaeao  necessaria de

todos os membros do grupo familiar e do candidato). Somente salato, caso possua adientamento nao e necessario
a apresentagfo.

-Extrato   bancario  de  todas   as  contas  existentes   (corrente  e   poupanca),   do   periodo  dos   tlmmos  90   dias.

(Documentagao necessaria de todos os membros do grupo familiar e do candidato).

-Em caso de estagie, apresentar contrato de estagie, oridinal e c6pia.

-Em caso de exercer atividade aut6noma, fazer uma declaragao a pr6prio punho da funeao que exerce e o valor

da remuneracao mensal (documentagao necessaria de todos os rnembros do grupo familiar e do candidato). Se a

pessoa que exercer atividade autoroma nao estiver presente na entrevista,  a declaraeao deve ser entregue com
firma reconhecida da assinatura.

-Caso algum maier de idade nfro trabalhe, de\rera entregar declaraeao a pr6prio punho contendo a informagao

que nat exerce atividade remunerada (documenta9ao necessaria de todos os membros do grupo familiar e do
candidato).
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-E obrigat6ria  a  apresentaeao do  meio de sobrevivencia  do candidato e de  seu  grupo familiar condizentes com

seu padrao sociecon6mico, sob pena de reprova¢ao.

-Aposentados,  pensionistas  ou  auxilio-doenea  - Apresentar comprovante  de  aposentadoria,  pensao  ou  auxilio

doenga,  impresso no endereco: s.I Iwww . ov.br/inss/

-Comprovantes de residencia dos meses de setembro, outubro e novembro de 2022. Servirao como comprovantes:

conta  de  agua,  conta  de  luz  e  carne  do  lpTU,  em  nome  de  urn dos  membros  do  grupo  familiar  (devidamente
informados  no  momento da  inscricao).  Caso o candidato seja  menor de  idade,  podera entregar carta do  Enem
como   comprovantede   residencia.   Menor  de   idade   que   nao   seja   o   candidate   (a)   nao   precisa   apresentar
comprovantes de residencia.  Para comprovacao documental, o comprovante de residencia utilizado no momento
da inscrigao devera ser apresentado.

•Comprovante  de  residencia  de  24  meses  atfas  no  mesmo  nome  em  que  foi  apresentado  o  comprovante  de

residencia atual.

•Declaracao de  imposto de  renda  completa,  acompanhada do  recebido de entrega,  (exercicio  2022 e  ano  base

2021),   caso  nao  for  declarante,   apresentar  a  impressao  da   pagina  de  consulta  do  site  da  receita  federal

(documentagao necessaria de todos os membros do grupo familiar e do candidato).
Link:  httD://www.receita.fazenda.ciov  br/Aplicacoes/Atrio/ConsRest/Atual.apD/DaQinas/index.asp

-Comprovante de regularizagao do CPF (retirar pelo site da Receita Federal):

Link,.  http //www. receita.fazenda.gov.br/aDlicacoes/atcta/cpf/consultaDublica.asp

Documenta9ao da residencia do candidato e grupo familiar:

-Residencia  alugada:  Contrato de Aluguel.  Caso contrato esteja vencido,  tamb6m  deverao ser apresentados os

tlltimos tres recibos de pagamento de aluguel. Caso nao possua contrato, apresentar declaragao do (a) proprietario

(a)  de  pfoprio  punho,  com  firma  reconhecida da  assinatura,  informando que  aluga o  im6vel  (informar periodo de
moradia),  mencionando o valor,  lpTU  e comprovante de resjdencia do  (a)  proprietario (a).

-Residencia  cedida:  Declaragao  do  (a)  proprietario  (a)  de  pr6prio  punho  com  firma  reconhecida  da  assinatura

informando que cede  a casa,  lpTU  e comprovante de  residencia do  (a)  proprietario  (a)  caso o  mesmo  nao faca

parte do grupo familiar (em caso de 6bito do  (a) proprietario (a),  apresentar certidao de 6bito).

-Residencia pr6pria:  Escritura,  contrato de compra ou  lpTU em  nome de urn dos membros do grupo familiar.

•Moradias nao regularizadas, apresentar declaragao de pr6prio punho com firma reconhecida.

-Todos os tipos de comprovante de residencia: apresentar conta de agua ou luz datados dos tlltimos 90 dias.

Documentacao do(s) veiculo(s) dos membros do grupo familiar e do candidato (se houver):
-Ultimo  documento  de  licenciamento  do  veiculo  emitido  pelo  DETRAN.   No  caso  de  o  veiculo  estar  alienado

(financiado) deve apresentar o tlltimo comprovante de  pagamento (carne ou  boleto).

Documentagao da empresa, em ca§o de pessoa juridica (do grupo familiar e do candidato):
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-Contrato social e dltima alteracao de contrato social (se houver), em caso de MEl (Microempreendedor Individual),

apresentar cadastro.

-Declaragao de imposto de renda da empresa -Exercicio 2022 e Ano Base 2021  (apresentar todas as paginas).

inDeEn:8::JR,::'aprea,%ac°o%Toprr::att66:|icdoec::tr£:,i,Ccao°n:eendRoe::'rTmebn:°esaessL,:Ca::;i:updRe6!irAag%°RdEerend'ment°S

-Extrato bancario de todas as contas existentes da empresa, do periodo dos tlltimos 90 dias (se houver).

Importante:  A  Unice§umar podera solicitar,  a  qualquer momento,  quaisquer outras  documentag6es  nao
listadas acima, se nece§sarias para definigao de perfil socioecon6mico.

Direcao
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