Em atendimento ao item 8, do Edital nº 11 de 27 de junho de 2022, o
Centro Universitário Christus – UNICHRISTUS vem divulgar o resultado final do
Processo Seletivo 2022.2 para o Curso de Medicina (anexo), as orientações para
a realização de matrícula dos Classificados bem como, eventualmente, a
convocação dos Classificáveis.
1. A matrícula será realizada, presencialmente, no prédio da UNICHRISTUS,
Campus Parque Ecológico, na Rua João Adolfo Gurgel, nº 133, bairro Coco;
ocasião em que será firmado Contrato de Prestação de Serviços Educacionais e
entregue o boleto para o pagamento da primeira parcela (matrícula) da
semestralidade de 2022.2. Os pagamentos de boleto podem ser realizados em
bancos, casas lotéricas, farmácias e/ou pela internet.
2. As matrículas dos candidatos Classificados ocorrerão no dia 29/7/2022,
das 10h às 19h, por ordem de chegada. Matrículas por procuração só serão
aceitas mediante apresentação da procuração específica para sua efetivação e
assinatura de Contrato de Prestação de Serviços Educacionais.
3. Encerrada a matrícula dos Classificados, constatando-se a existência de vagas
não preenchidas, será facultada a matrícula para os Classificáveis, dia 2 de
agosto de 2022, em ÚNICA chamada a realizar-se às 10h, seguindo a ordem
de classificação até o preenchimento das vagas; ou seja, às 10h, serão chamados
os classificáveis com maior pontuação até o limite de vaga(s) disponível(is).
Atenção: o classificável que não se apresentar no exato momento em que seu
nome for chamado, perde o direito de efetuar a matrícula, pois, imediatamente,
será(ão) chamado(s) o(s) classificável(eis) seguinte(s) para efetivar(em) sua(s)
matrícula(s) e assim sucessivamente.
Os candidatos classificados precisarão comparecer no dia e horário determinados
para realizar a matrícula. Matrículas por procuração só serão aceitas mediante
apresentação de procuração específica para sua efetivação
4. A documentação exigida para matrícula e as demais informações necessárias
para a assinatura do Contrato de Prestação de Serviços Educacionais podem ser
conferidas no Edital nº 11 de 27 de junho de 2022.

PROCESSO SELETIVO 2022.2 – Medicina
Candidatos Convocados para Matrícula
Dia: 29/7/2022 Horário: 10h às 19h
Local: UNICHRISTUS Campus Parque Ecológico – Rua João
Adolfo Gurgel, 133, Auditório - Térreo.

12345-

Documentos Necessários para a Matrícula:
Documentos do Aluno:
Fotocópia da certidão de nascimento ou casamento;
Fotocópia do título de eleitor (maiores de dezoito anos);
Fotocópia do documento comprobatório de regularidade com as obrigações militares (se do sexo
masculino);
Fotocópia do CPF;
Fotocópia do comprovante de endereço.

Documentos do Responsável Financeiro (idade mínima 25 anos):
1 - Fotocópia do documento de identidade;
2 - Fotocópia do CPF;
3 - Fotocópia do comprovante de endereço.

Obs.: Fotocópias autenticadas ou acompanhadas com os originais.
É necessário o comparecimento do aluno e responsável financeiro
para a efetivação da matrícula.

Convocados para 2022.2

Classif.

Aécio Cardoso Monteiro

2

Amanda Lima Sampaio

8

Ana Ester Cruz Araújo

17

Beatriz Gondim de Oliveira Teixeira

18

Eduardo de Matos Brito Carneiro
Guilherme Barbosa Malagueta
Ítallo Cerdeira de Sousa

3
12
9

Italo Lima da Costa Falcao

20

Joana Castro Gonçalves

10

João Victor Rocha Campos

13

Julia Tavares Ximenes

4

Larissa Camila Souza Santos da Silva

15

Lincoln Segundo Miranda

11

Luna Guilhon Dowsley Portella
Lysandra de Paiva Pinheiro Teixeira Lima
Maria Jamille Santos Magalhaes

7
19
5

Raian Oliveira Mesquita

16

Tainá Conrado Ferreira

6

Convocados para 2022.2
Théo Vitor Magalhães de Queiroz
Thiago Gitirana Rocha

Classif.
1
14

