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Processo Seletivo de Ingresso Inicial para o Cu

 

A Reitoria do Centro Universitário Serra dos Órgãos, através da Secretaria Geral de Ensino, FAZ PÚBLICO que o (s) candidato (
para o 2º semestre de 2018, para o Curso de Graduação em Medicina, é 
Torres, 111, Alto, Teresópolis - RJ, conforme informações abaixo:
 

I. O candidato deverá comparecer na data e horário abaixo determinado, portando ori
II. No caso do não comparecimento do candidato no prazo estabelecido, ou de desistência, seja qual for o motivo, será chamado o c

de classificação.   

III. No caso de cancelamento da matrícula, o ingressante poderá solicitar a devolução de 80% (oitenta por cento) do valor pago, se
início das aulas. 
 

Nº de ordem da 
reclassificação 

Nº de 
reclassificados 

5ª Reclassificação 1 

27

de 14

Teresópolis, 24 de julho de 2018. 
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EDITAL DE RECLASSIFICAÇÃO 
 

Processo Seletivo de Ingresso Inicial para o Curso de Graduação em Medicina – 2°/2018
 

A Reitoria do Centro Universitário Serra dos Órgãos, através da Secretaria Geral de Ensino, FAZ PÚBLICO que o (s) candidato (s) abaixo relacionado (s), de acordo 
, para o Curso de Graduação em Medicina, é (são) convocado (s) para matrícula na Secretaria Geral de Ensino 

RJ, conforme informações abaixo: 

O candidato deverá comparecer na data e horário abaixo determinado, portando original e cópia da documentação discriminada no item 7 do respectivo edital.
No caso do não comparecimento do candidato no prazo estabelecido, ou de desistência, seja qual for o motivo, será chamado o c

No caso de cancelamento da matrícula, o ingressante poderá solicitar a devolução de 80% (oitenta por cento) do valor pago, se

Data 
Candidato 

Inscrição Nome 

27/07/2018 
 

de 14h às 17h 
003112 ANA CAROLINA GARCIA DOS SANTOS

 

 

Fillipe Ponciano Ferreira 

Secretário Geral de Ensino 

(21) 2641-7111 

°/2018 

s) abaixo relacionado (s), de acordo com o Processo Seletivo 
(são) convocado (s) para matrícula na Secretaria Geral de Ensino - SEGEN, localizada no endereço Av. Alberto 

ginal e cópia da documentação discriminada no item 7 do respectivo edital. 
No caso do não comparecimento do candidato no prazo estabelecido, ou de desistência, seja qual for o motivo, será chamado o candidato imediatamente seguinte na lista 

No caso de cancelamento da matrícula, o ingressante poderá solicitar a devolução de 80% (oitenta por cento) do valor pago, se a solicitação for feita até o 15º dia após o 

 

Posição 

ANA CAROLINA GARCIA DOS SANTOS 138 


