
 

 

SELEÇÃO PROUNI PARA O CURSO DE MEDICINA 2021.1 

EDITAL DIRACAD Nº 10/ 2021 

 

Pelo presente edital, torno público a relação dos candidatos aprovados no Processo 

Seletivo do PROUNI 2021.1, a seguir relacionados, por ordem de classificação, para o 

curso de MEDICINA. Ressalto que o período de Matrícula ocorrerá nos dias 16 e 17 de 

março de 2021. 

QUADRO 1- APROVADOS COM BOLSA PROUNI INTEGRAL (100%) 

CLASSIFICAÇÃO NOME BOLSA 

1 KAROLINE MELO MAGALHÃES 100% 

 

QUADRO 2- APROVADOS COM BOLSA PROUNI PARCIAL (50%) 

CLASSIFICAÇÃO NOME BOLSA 

1 LIRIAN MACIEL LIMA 50% 

2 JOSE FELIX DA SILVA NETO 50% 

3 GIOVANNA RODRIGUES FIGUEIREDO 
 

50% 

4 VANESSA CAROLINE CORREIA MENDES 
 

50% 

5 RHUAN ASLLEY DE SANTANA SILVA 50% 

 
Os candidatos aprovados na seleção do Prouni deverão realizar sua matricula online no 
período de 16/03/2020 até 17/03/2020, até às 17h. A matrícula deverá ser realizada 
mediante solicitação de matrícula ao e- mail marcileide.chagas@cienciasmedicas.com.br, 
com o assunto “MATRÍCULA – PROUNI – MEDICINA – NOME DO 
CANDIDATO”, anexando toda a documentação em formato PDF em um único arquivo. 

 

DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA: 

a) Certificado de conclusão do ensino médio ou de curso equivalente; 
b) Histórico Escolar do Ensino Médio; 
c) Certidão de nascimento ou de casamento; 
d) Título de eleitor para brasileiros maiores de 18 anos; 
e) Prova de quitação com o serviço militar, para os brasileiros do sexo masculino, se maiores de 
18 anos; 
f) Cédula de identidade emitida por órgão competente; 
g) CPF do candidato ou responsável; 



h) Comprovante de residência atualizado; 
i) Carteira de Vacinação; 
j) Fator RH; 
k) 1(uma) foto tamanho 3x4, recente. Se o candidato comparecer ao local da matrícula será 
fotografado no ato do contrato; 
l) Comprovante de pagamento de matrícula, se bolsa PROUNI 50%; 
*Se procurador, documento de identidade e procuração pública ou particular com firma 
reconhecida contendo poderes específicos para a prática de tal ato. 
 

João Pessoa, 16 de março de 2021 
 
 
 

Sérgio Ricardo Barbosa dos Santos 
Diretor Geral da FCMPB 

 


