FACULDADE DE SAÚDE SANTO AGOSTINHO DE VITÓRIA DA CONQUISTA
1° PROCESSO SELETIVO 2019/2 – Medicina

FACULDADE DE SAÚDE SANTO AGOSTINHO DE VIÓRIA DA CONQUISTA
FASA
EDITAL Nº 02/2019
Erratas do Edital do Processo Seletivo para o 2º semestre de 2019 da
Faculdade de Saúde Santo Agostinho de Vitória da Conquista – FASA e
matrícula dos candidatos nele classificados, no limite das vagas para
provimento do curso de Graduação em Medicina.

A Diretora Geral da Faculdade de Saúde Santo Agostinho de Vitória da Conquista,
mantida pelo Instituto Educacional Santo Agostinho S. A., no uso de suas atribuições,
torna públicas as Erratas 01 e 02, referentes ao Edital n.º 02/2019, conferindo nova
redação aos itens abaixo, substituindo e tornando sem efeito sua redação original,
além de inserir novos itens, nos seguintes termos:

ERRATA 01

4.15 O candidato poderá se inscrever em ambas as modalidades, sendo válida
apenas uma inscrição para cada modalidade (uma inscrição Enem e uma inscrição
Vestibular)
7.2.1 A Prova Objetiva versará sobre os conteúdos especificados no Quadro 1 – Prova
Objetiva e conterá sessenta e cinco (65) questões de múltipla escolha com quatro (4)
alternativas de respostas para cada questão, sendo apenas uma (01) alternativa
correta, totalizando cem (100) pontos.
QUADRO 1 – PROVA OBJETIVA
DISCIPLINAS
Biologia
Física
Geografia
História
Língua Estrangeira (Inglês)
Língua Portuguesa e Literatura
Matemática
Química

TOTAL

Nº QUESTÕES

VALOR DE CADA
QUESTÃO (PONTOS)

15
10
05
05
05
10
05
10
65

2
1
1
1
1
2
1
2
100

7.4.9 Não será permitido ao candidato levar caneta, lápis ou qualquer outro material
para marcação de gabarito. A Faculdade Santo Agostinho irá fornecer caneta
esferográfica de tinta azul ou preta fabricada em material transparente.
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ERRATA 02

4.22.15 A relação dos candidatos que tiverem o seu pedido de condições especiais
deferido/indeferido será divulgada no endereço eletrônico www.fasa.edu.br , a partir
do dia 05 de junho de 2019.
5.1 A homologação das inscrições ocorrerá no dia 06 de junho de 2019 para a
modalidade de ingresso Vestibular, e, no dia 14 de junho de 2019 para a
modalidade de ingresso ENEM, devendo o candidato, obrigatoriamente, acessar o
site www.fasa.edu.br para confirmação do seu nome na referida lista.
5.2 Caso algum candidato que tenha quitado o seu respectivo boleto de taxa de
inscrição dentro do prazo de vencimento e que, eventualmente, não conste na lista de
homologação de inscritos, deverá apresentar pedido administrativo à FASA, para a
finalidade exclusiva de validação da sua inscrição, com a comprovação da quitação
do referido boleto bancário e cumprimento dos demais requisitos editalícios. Serão
recebidos e aceitos somente os pedidos enviados para o endereço eletrônico
recursovic@fasa.edu.br até as 23:59 do dia 07 de junho de 2019 para a modalidade
de ingresso Vestibular, e, até as 23:59 do dia 17 de junho de 2019 para a
modalidade de ingresso ENEM.
5.3 A interposição de recurso contra decisão de não homologação deverá ocorrer até
às 23:59, do dia 07 de junho de 2019 para a modalidade de ingresso Vestibular,
e, até as 23:59 do dia 17 de junho de 2019 para a modalidade de ingresso ENEM,
exclusivamente pelo endereço eletrônico recursovic@fasa.edu.br

6.1 A Faculdade Santo Agostinho divulgará, no endereço eletrônico
www.facamedicina.com.br , o Comprovante Definitivo de Inscrição (CDI) para consulta
e impressão pelo próprio candidato, até 2 (dois) dias antes da data de realização das
provas.
6.2 Para acessar o Comprovante, o candidato deverá acessar o site eletrônico
www.facamedicina.com.br.
7.2.1 A Prova Objetiva versará sobre os conteúdos especificados no Quadro 1 – Prova
Objetiva e conterá sessenta e cinco (65) questões de múltipla escolha com cinco (5)
alternativas de respostas para cada questão, sendo apenas uma (01) alternativa
correta, totalizando cem (100) pontos.
7.3 Será eliminado do Processo Seletivo o candidato que:
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a) Obtiver nota zero em qualquer disciplina, no caso da seleção de vestibular, ou
por área de conhecimento, em caso de vagas da modalidade Enem, no ano do
Enem utilizado nesse Processo;
b) Realizar o Processo Seletivo e/ou a matrícula usando documentos ou
informações falsas ou outros meios ilícitos;
c) Deixar de apresentar qualquer documento exigido neste Edital.

7.4.1 As provas deste Vestibular serão aplicadas na cidade de Vitória da Conquista
– BA, no dia 09 de junho de 2019, no período abaixo especificado, considerando o
horário oficial de Brasília/DF:
LOCAL
Faculdade Santo Agostinho de Vitória da
Conquista
Avenida Olívia Flores, n.200, bairro
Candeias, Vitória da Conquista – Bahia

HORÁRIO DA PROVA
Abertura dos Portões: 12h00min
Fechamento dos Portões: 12h45min
Início das Provas: 13h
Encerramento das Provas: 17h

7.4.4.1 O Caderno de Questões da Prova Objetiva será disponibilizado no site
www.fasa.edu.br.
7.4.4.2 O gabarito das Prova Objetiva será divulgado no endereço eletrônico
www.fasa.edu.br no dia 10/06/2019.
8.1.5 A homologação da classificação dos candidatos inscritos pela modalidade Enem
será no dia 14 de junho de 2019.
8.1.6 O candidato poderá interpor recurso contra a homologação da classificação
disposta no item 8.1.2, do dia 14 de junho de 2019 até às 23:59 do dia 17 de junho de
2019, em se tratando da modalidade Enem.
8.2 Havendo empate, serão critérios para o desempate, a fim de viabilizar a
classificação, sucessivamente:
8.2.1 Para a modalidade Enem:
I – Prova de Ciências da Natureza e Suas Tecnologias;
II – Prova de Redação;
III – Idade mais elevada.
8.2.2 Para a modalidade seleção Vestibular:
I – Prova de Biologia;
II – Prova de Língua Portuguesa e Literatura;
III – Prova de Química;
IV – Idade mais elevada.
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8.5 A relação dos classificados em cada convocação do Processo Seletivo será
divulgada no site www.fasa.edu.br, obedecendo-se a lista classificatória.

9.8 A decisão relativa ao deferimento ou indeferimento dos recursos será divulgada
no endereço eletrônico www.fasa.edu.br.
9.9 Após a divulgação oficial de que trata o item 9.1 deste Edital, a fundamentação
objetiva da decisão da banca examinadora sobre o recurso ficará disponível para
consulta individualizada do candidato no endereço eletrônico www.fasa.edu.br até o
encerramento deste processo seletivo.
10.1 Após julgamento dos recursos, o resultado final do Processo Seletivo de
Medicina - 2º Semestre 2019 será divulgado no dia 18 de junho de 2019, para a
modalidade Enem, e no 12 de junho de 2019, para a modalidade Vestibular, em
relação nominal dos classificados, com a respectiva ordem de classificação, no site
www.fasa.edu.br, em listas separadas por modalidade.
13.2 É de exclusiva responsabilidade do candidato acompanhar a divulgação de todos
os atos, editais, avisos e comunicados referentes a este Processo Seletivo, à
disposição no endereço www.fasa.edu.br e www.facamedicina.com.br.
13.3 Os itens deste Edital poderão sofrer eventuais alterações, atualizações ou
acréscimos enquanto não consumada a providência ou evento que lhes disser
respeito. Nesses casos, a alteração será mencionada em edital complementar,
retificação, aviso ou errata a serem divulgados no endereço www.fasa.edu.br e
www.facamedicina.com.br.
13.6 Serão incorporados a este Edital, para todos os efeitos, quaisquer editais
complementares, atos, avisos e convocações, relativos a este Processo Seletivo, que
vierem a ser divulgados no endereço eletrônico www.fasa.edu.br.

____________________________
Christiane Oliveira Mendes
Diretora Geral

Vitória da Conquista - Bahia, 20 de maio de 2019.

