
 

 

 

RESULTADO FINAL DO PROCESSO SELETIVO PARA O CURSO DE MEDICINA NA 

MODALIDADE VESTIBULAR ON-LINE PARA O SEMESTRE LETIVO 2022/2  

 
5ª CHAMADA 

 
Segue abaixo a relação com os nomes dos candidatos aprovados, classificados e desclassificados, no 

Processo Seletivo VESTIBULAR ON-LINE 2022/2 para o curso de Medicina da FCMPB/AFYA. 

 

 

 

 
Observação 1: Prazo da matrícula: dia 02/08/2022 - Horário das 08:00 às 17:00; 
 
Observação 2: A matrícula será feita exclusivamente online;  
 
Observação 3: Abaixo segue a lista de documentações para dar início a sua matrícula: 

• a) RG;  

• b) CPF;   

• c) RG do responsável legal somente para os candidatos menores de idade;  

• d) CPF do responsável legal somente para os candidatos menores de idade;  

• e) Certidão de Nascimento (para solteiro (a), atualizado, ou Certidão de Casamento (caso seja casado (a), 

atualizado, mais o RG E CPF do (a) cônjuge);   

• f) Comprovante de Residência Atual; 

• g) Certificado de Conclusão do Ensino Médio ou de Curso Equivalente;  

• h) Histórico Escolar do Ensino Médio;  

• i)  Fator RH;  

• j) Cópia autenticada da carteira de vacinação, atualizada;  

• k) Certificado de Reservista;  

• l) Título Eleitoral;  

• m) Comprovante de Quitação Eleitoral;  

• n) 01 (uma) Foto 3x4, recente.  

- As mesmas devem ser enviadas através do endereço eletrônico: https://vestibularmedicina.afya.com.br.  

-Para realizar o envio, selecionar a opção: “Documentos obrigatórios” e seguir as instruções. 

-Em caso de dúvidas, segue o link de atendimento online das matrículas: https://afya.zoom.us/j/99635211932 

 
Observação 4: Após a validação da sua documentação, você deverá seguir realizando a sua matrícula pelo mesmo 
endereço eletrônico: https://vestibularmedicina.afya.com.br.  

Classificação Nome 3 Primeiros Dígitos CPF STATUS 

36 CARLA ANDREA MORETTO BRITO 073******** CLASSIFICADO 

https://vestibularmedicina.afya.com.br/
https://afya.zoom.us/j/99635211932
https://vestibularmedicina.afya.com.br/


 

 

Atenção: Importante realizar a assinatura do contrato no formato “digital” através do link que será enviado para 
o seu e-mail após dar o aceite no contrato. A sua matrícula será confirmada após a assinatura digital e o 
pagamento da 1ª parcela. 

 

 

João Pessoa, 01 de Agosto de 2022. 

 

 

                                                  SÉRGIO RICARDO BEZERRA DOS SANTOS 
               Diretor Geral da FCMPB/AFYA 


