FACULDADE DE CIÊNCIAS MÉDICAS
DE TRÊS RIOS
1º ADITAMENTO AO EDITAL RELATIVO AO PROCESSO SELETIVO DE
TRANSFERÊNCIA EXTERNA – PROUNI
2º SEMESTRE – 2019
EDITAL nº 04/2019
A Faculdade de Ciências Médicas de Três Rios - FCM/TR torna público o 1º Aditamento
ao Edital nº 04/2019 – Processo Seletivo de Transferência Externa/ PROUNI – Curso de
Medicina – 2º Semestre de 2019, conforme aprovado pelo Conselho de Ensino, Pesquisa
e Extensão – CONSEPE, nos seguintes termos:
1.

RETIFICAÇÃO

1.1.

Os item abaixo, passam a vigorar com a seguinte redação:
2. Os interessados deverão inscrever-se, preenchendo formulário próprio, no
campus de Três Rios, nos dias 23 de julho à 20 de agosto de 2019, no
horário de 13h às 17h, munidos dos seguintes documentos:
- Termo de concessão da bolsa integral no curso de medicina da
instituição de origem;
- Histórico Escolar atualizado (1 cópia e original);
- Planos de Ensino das disciplinas cursadas (1 cópia e original);
- Declaração de estar ou haver estado matriculado no semestre atual ou
no imediatamente anterior, (1 cópia e original).
- Carteira de identidade (1 cópia e original);
- CPF (1 cópia e original);
- 1 Foto 3 x 4 recente.
4. O resultado será publicado no dia 23 de agosto de 2019, a partir das 14h
no quadro de avisos da FCM/TR, bem como será publicado no sítio
www.suprematresrios.com.br.
6. Os candidatos classificados no Processo Seletivo até o limite das vagas
disponíveis deverão requerer matrícula, no dia 23 e 26 de agosto, das
14h às 16h impreterivelmente, munidos dos seguintes documentos:
- Cópia e Original dos documentos de identidade e CPF de todos os
membros do grupo familiar;
- Cópia e Original dos Comprovantes de renda e de residência de todos os
membros do grupo familiar (contra-cheques, carteira de trabalho, carnê
INSS, Imposto de Renda, extratos bancários);
- Caso os pais não façam parte do grupo familiar, o candidato deverá
comprovar através de documentação (óbito; separação; decisão judicial;
comprovante de residência);
- Certidão de nascimento (3 cópias e original);
- Certificado/diploma de conclusão do Ensino Médio (3 cópias e original);
- Histórico Escolar do Ensino Médio (3 cópias e original);
- Título de eleitor (2 cópias e original)

- Comprovante de regularidade eleitoral (2 cópias)
- Quitação de obrigação para com o serviço militar (2 cópias e original)
- Comprovante de residência (2 cópias e original)
2.

RATIFICAÇÃO

2.1. Ficam integralmente ratificadas todas as demais cláusulas e condições do Edital de
Processo Seletivo de Transferência Externa/ PROUNI – 2º Semestre/2019, da Faculdade
de Ciências Médicas de Três Rios – Edital nº 04/2019.
2.2.

Este Edital de 1º Aditamento e o edital original estão disponíveis para consulta no
sítio http://suprematresrios.com.br/editais.php
Três Rios, 31 de julho de 2019

