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ERRATA III – EDITAL DE BOLSAS 

ERRATA AO EDITAL N.º 003/2021–FAP-ARARIPINA/CPPS 
 

 

VESTIBULAR MEDICINA 2021.1 
Processo Seletivo de Bolsas Integrais  

 

O Diretor da Faculdade Paraíso – Araripina - FAP e a Comissão Permanente de Processos 
Seletivos - CPPS, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com o Regimento da 
referida Instituição, CONSIDERANDO a necessidade de alterar algumas datas do Processo 
Seletivo Bolsas Integrais de Medicina da FAP - Araripina, para o semestre letivo 2021.1 
por motivos internos da instituição e em razão do agravamento da pandemia do COVID-19, e 
considerando as medidas protetivas contra o avanço do vírus, resolve corrigir o Edital N.º 
003/2021–FAP-ARARIPINA/CPPS, nos seguintes termos: 

 

1) Alterar os itens abaixo passando a viger com as seguintes redações: 
 

___________________________________________________________________________ 

5. DA SELEÇÃO E DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS 

5.7. O resultado parcial da Primeira Etapa será divulgado a partir das 20 horas do dia 13 de 
março de 2021 no endereço eletrônico www.fapce.edu.br/medicinaararipina. 

5.7.1. Caberá pedido de revisão do resultado parcial da primeira etapa do processo 
seletivo, devidamente justificado, mediante requerimento protocolado junto à CPPS, 
através do e-mail vestibularmedicina@fapce.edu.br, até as 18 horas do dia 18 de 
março de 2021. Esse pedido será analisado pela CPPS e respondido individualmente 
para cada candidato. O resultado final da Primeira Etapa será divulgado até dia 29 de 
março de 2021, no site oficial da instituição: www.fapce.edu.br/medicinaararipina. 

5.7.2. É de exclusiva responsabilidade do CANDIDATO a consulta ao site para a-
cesso às informações, a observância do local, data e horário de atendimento, além 
dos demais procedimentos estabelecidos neste edital, para a aferição das informa-
ções. 

5.11. As entrevistas com os 05 primeiros classificados serão realizadas no dia 01 de abril de 
2021 e no caso alguém ser eliminado, será chamado o próximo candidato excedente da Pri-
meira Etapa, para entrevista no dia 14 de abril de 2021. O horário da entrevista será enviado 
para e-mail individual de cada candidato. As entrevistas serão realizadas de forma presencial 
ou remota. Todos os documentos anexados no sistema online deverão ser comprovados e 

apresentados (originais) no dia da entrevista ou da visita in loco, sendo que a CPPS poderá 
solicitar mais documentos que achar pertinentes para comprovação das informações.  

5.13. A visita domiciliar tem o objetivo de comprovar in loco as informações enviadas por e-
mail e apresentadas em entrevista. O período previsto para realização das visitas domiciliares 
será entre os dias 16 a 19 de abril de 2021. A FAP realizará as visitas domiciliares dentro do 
prazo previsto no calendário deste edital, mas poderá substituir as visitas domiciliares por 
outro critério de avaliação, por sua conveniência, ou realizar essas visitas em momento poste-
rior, sendo informado aos candidatos previamente. 

_______________________________________________________________________ 

7.  DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS 

7.2. A Comissão Permanente de Processo Seletivo publicará o Resultado Definitivo do Pro-
cesso Seletivo Bolsas Integrais de Medicina da FAP - Araripina – 2021.1, a partir das 20h 
do dia 20 de abril de 2021, afixado na sede da FAP-Araripina e na sede da UniFAP em Jua-
zeiro do Norte e no site www.fapce.edu.br/medicinaararipina. 

___________________________________________________________________________ 

8.  MATRÍCULA 

8.1. A matrícula dos classificados será efetuada na Secretaria da FAP- Araripina,  situada na 
Av. Suetone Nunes de Alencar Barros, 101 – Bairro Centro, em Araripina –PE, CEP-56.280-
000, podendo também ser realizada em local indicado pela CPPS, no dia 22 de abril de 2021, 
no horário das 08h às 20h, em primeira chamada. 

8.21. A partir do dia 23 de abril de 2021, havendo existência de vagas para bolsas de estudo 
para o primeiro semestre do ano de 2021, por não confirmação de matrícula de algum candi-
dato, serão convocados os classificáveis, na ordem de classificação, em número condizente 
com o número de vagas remanescentes, para a continuidade da etapa no item 5.8. 

___________________________________________________________________________ 

 

2) Alterar e substituir a tabela no ANEXO I: 

 
ANEXO I 

 
CRONOGRAMA VESTIBULAR MEDICINA - 2021.1  

Vestibular Bolsas Integrais 
 

Datas Eventos 

24/02 a 10/03/2021 

Período de inscrições 

Taxa de inscrição: R$ 200,00 

Juntada de documentação comprobatória (item 4.6.1) 



 
 FACULDADE PARAÍSO- ARARIPINA 

 
Cr e d en c i a da  p e l a  P o r t a r i a  M i n i s t e r i a l  n º .  3 6  d e  2 1 / 0 1 / 2 0 2 1  D OU  n º .  1 5  d e  2 2 /0 1 /2 0 2 1  

 

Av. Suetone Nunes de Alencar Barros, 101 – Bairro Centro, em Araripina –PE, CEP-56.280-000 
 “Crê no Senhor Jesus, e será salvo tu e tua família” (Atos 16,31) 

 

13/03/2021 Resultado Parcial da Primeira Etapa 

18/03/2021 Recurso ao resultado parcial da primeira etapa   

29/03/2021 Resultado Final da Primeira Etapa 

01 e 14/04/2021 Entrevistas presenciais com apresentação das 
comprovações documentais 

16 a 19/04/2021 Visita domiciliar in-loco 

20/04/2021 Resultado Final dos Aprovados 

22/04/2021 Matrícula dos aprovados 

23 a 26/04/2021 
Entrevistas presenciais e/ou remotas com apresentação 
das comprovações documentais e visita domiciliar in-loco 
dos classificáveis até o limite de vagas 

27/04/2021 Matrícula dos classificáveis 

28/04/2021 Início previsto das aulas 
 

__________________________________________________________________________ 

 

3) Todos os demais itens do edital permanecem inalterados e em pleno vigor. 

 
 
 
 
 

Araripina – PE, 08 de abril de 2021. 

 

 

 

João Luis Alexandre Fiúsa 
Diretor Geral 

 
 

 
 
 

 
 

 
 


