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SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO 
ECONÔMICO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

 
FACULDADE DE MEDICINA DE MARÍLIA 

EDITAL nº 18/2011 
 
 

O Prof. Dr. JOSÉ AUGUSTO ALVES OTTAIANO, Diretor Geral da Faculdade de 

Medicina de Marília, no uso de suas atribuições, FAZ SABER que serão adotados os 

seguintes procedimentos para preenchimento de 2 vagas por transferência de estudantes de 

outras Instituições de Ensino Superior, devidamente reconhecidas pelos órgãos competentes: 
 

1 – DO CURSO E DAS VAGAS 
 

1.1. CURSO DE MEDICINA 

               2 (duas) vagas para 5ª série. 
 

2 – CALENDÁRIO  

DIA HORA EVENTO LOCAL 
7/11 e 

8/11/2011 
das 8 às 12 horas e 
das 13 às 16 horas 

Declaração de interesse para benefício de 
redução parcial de taxa no valor de 50%. 

Secretaria Geral 
Avenida José de Grande  
nº 332 – Jd. Parati - Marília 

9/11/2011 16 horas Publicação da lista dos contemplados  
com a redução parcial de taxa no valor de 
50%. 

Secretaria Geral 
Avenida José de Grande  
nº 332 – Jd. Parati - Marília 

10/11/2011 das 8 às 17 horas Recursos da redução parcial de taxa no 
valor de 50%. 

Setor Expediente 
Av. Monte Carmelo nº 800 

11/11/2011 16 horas Publicação dos Recursos da redução 
parcial de taxa no valor de 50%. 

Secretaria Geral 
Avenida José de Grande  
nº 332 – Jd. Parati - Marília 

16, 17, 18, 
21, 22 e 

23/11/2011 

das 8 às 12 horas e 
das 13 às 16 horas 

Inscrição. Secretaria Geral 
Avenida José de Grande  
nº 332 – Jd. Parati - Marília 

25/11/2011 das 8 às 11 horas. Prova de Conhecimentos Específicos. Auditório Mário Cosentino 
Av. Monte Carmelo nº 800 

30/11/2011 16 horas Publicação dos Resultados da Prova de 
Conhecimentos Específicos e 
Convocação para a entrega de 
documentação.  

Secretaria Geral 
Avenida José de Grande  
nº 332 – Jd. Parati - Marília 

1/12/2011 das 8 às 17 horas Recursos da Prova de Conhecimentos 
Específicos. 

Setor Expediente 
Av. Monte Carmelo nº 800 

2/12/2011 16 horas Publicação do resultado dos recursos da 
Prova de Conhecimentos Específicos. 

Secretaria Geral 
Avenida José de Grande  
nº 332 – Jd. Parati - Marília 

5 e 
6/12/2011 

das 8 às 12 horas e 
das 13 às 16 horas 

Entrega de Documentação. Secretaria Geral 
Avenida José de Grande  
nº 332 – Jd. Parati - Marília 

7/12/2011 16 horas Publicação dos Resultados da Análise 
Documental e Convocação para a Prova 
Prática. 

Secretaria Geral 
Avenida José de Grande  
nº 332 – Jd. Parati - Marília 
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continua... 
12/12/2011 das 8 às 17 horas Recursos da Análise Documental. Setor Expediente 

Av. Monte Carmelo nº 800 
13/12/2011 16 horas Publicação do resultado dos recursos da 

Análise Documental. 
Secretaria Geral 
Avenida José de Grande  
nº 332 – Jd. Parati - Marília 

14/12/11 das 8 às 12 horas e 
das 14 às 17 horas. 

Prova Prática. A definir. 

16/12/2011 16 horas Publicação dos Resultados da Prova  
Prática. 

Secretaria Geral 
Avenida José de Grande  
nº 332 – Jd. Parati - Marília 

19/12/2011 das 8 às 17 horas Recursos da Prova Prática. Setor Expediente 
Av. Monte Carmelo nº 800 

20/12/2011 16 horas Publicação do resultado dos recursos da 
Prova Prática. 

Secretaria Geral 
Avenida José de Grande  
nº 332 – Jd. Parati - Marília 

21/12/2011 16 horas Publicação dos Resultados Finais. Secretaria Geral 
Avenida José de Grande  
nº 332 – Jd. Parati - Marília 

22/12/2012 das 8 às 12 horas e 
das 13 às 16 horas 

Matrícula. Secretaria Geral 
Avenida José de Grande  
nº 332 – Jd. Parati – Marília 

 

3 – DAS INSCRIÇÕES  
 

3.1. – DECLARAÇÃO DE INTERESSE PARA BENEFÍCIO DE REDUÇÃO PARCIAL DE TAXA NO 

VALOR DE 50%. 
 

Nos dias 7 e 8 de novembro de 2011 serão aceitas declarações de interesse de 

redução parcial de taxa de inscrição, no valor de 50% nos termos da Lei Estadual nº 12.782 de 

20 de dezembro de 2007.   O candidado deverá retirar na Secretaria Geral da Faculdade de 

Medicina de Marília o impresso de requerimento de benefício de redução parcial de taxa no 

valor de 50% (Anexo I), preencher e entregar pessoalmente ou por procuração na Secretaria 

Geral, desde que observe cumulativamente, os seguintes requisitos: 

I – Sejam estudantes, assim considerados os que se encontrem regularmente 

matriculados em curso superior, em nível de graduação ou de pós-graduação; 

II – Percebam remuneração mensal inferior a dois salários mínimos, ou estejam 

desempregados.  

O candidato deve anexar ao requerimento a documentação comprobatória, originais 

ou cópias autenticadas, conforme especificado a seguir: 
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I – Quanto à comprovação da condição de estudante, será aceito um dos seguintes 

documentos: certidão ou declaração, expedida por Instituição de ensino pública ou privada; 

carteira de identidade estudantil ou documento similar, expedido por Instituição de ensino 

pública ou privada, ou por entidade de representação discente. 

II – Quanto à comprovação de renda, será aceito um dos seguintes documentos:  

contracheque ou recibo de pagamento por serviços prestados ou envelope de pagamento ou 

declaração do empregador; extrato de rendimentos fornecido pelo INSS ou outras fontes, 

referente à aposentadoria, auxílio doença, pensão, pecúlio, auxílio reclusão e previdência 

privada. Na falta deste, extrato bancário identificado, com o valor do crédito do benefício;  

recibos de comissões, aluguéis, pró-labores e outros; comprovante de recebimento de pensão 

alimentícia. Na falta deste, extrato ou declaração de quem a concede, especificando o valor;  

comprovante de benefícios concedidos por Programas Sociais, como por exemplo, bolsa 

escola, bolsa família e cheque cidadão. 

III – Quanto à comprovação da condição de desempregado, será aceito um dos 

seguintes documentos: recibos de seguro desemprego e do FGTS; documentos de rescisão do 

último contrato de trabalho, mesmo que temporário; no caso de contrato em carteira de 

trabalho, anexar ainda as cópias das páginas de identificação; além da página do contrato e 

rescisão.  

OBS: Serão considerados desempregados os candidatos que tendo estado 

empregados em algum momento nos últimos 12 meses, estiverem sem trabalho no período da 

inscrição. 

A lista dos candidatos beneficiados pela redução parcial de taxa de 50%, será 

disponibilizada na Secretaria Geral no dia 9 de novembro de 2011, às 16 horas. 

No dia 10 de novembro de 2011 os candidatos poderão interpor eventuais recursos 

contra o ato que indeferiu a solicitação de isenção de 50%, pessoalmente ou por procuração, 

no Setor de Expediente da Famema, das 8 às 17 horas. 

No dia 11 de novembro de 2011 serão publicados os resultados dos recursos, a 

partir das 16 horas, na Secretaria Geral da Famema.  
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3.2. PERÍODO, LOCAL E HORÁRIO  

       As inscrições deverão ser realizadas nos dias 16, 17, 18, 21, 22 e 23 do mês de  

novembro de 2011, na Secretaria Geral da Faculdade de Medicina de Marília situada à 

Avenida José de Grande, 332 – Jd. Parati, de segunda a quarta-feira, no horário das 8 às 12 

horas e das 13 às 16 horas. 

       Não serão aceitas inscrições fora do período e horário estabelecidos neste Edital, nem  

por  fax,  por e-mail, por correio independente de quaisquer que sejam as alegações. 
 

3.3. DOS PROCEDIMENTOS 

  O candidado deverá retirar na Secretaria Geral da Faculdade de Medicina de Marília 

o impresso de requerimento de inscrição do Processo Seletivo de transferência (Anexo II), 

preencher e entregar pessoalmente ou por procuração (Anexo III) na Secretaria Geral, 

juntamente com o comprovante de pagamento da taxa de inscrição e demais documentos 

relacionados no item 3.5 deste Edital.  

  Para as inscrições realizadas por meio de procuração, o procurador deverá apresentar 

o seu documento original de identidade. A procuração deverá estar com fima reconhecida em 

cartório e conter os seguintes dados do candidato: nome completo, número do documento de 

identidade, escola de origem e ano ou série na qual se encontra matriculado. 

Os documentos escolares em língua estrangeira deverão estar vistados pela autoridade 

consular brasileira no País de origem, acompanhados da respectiva tradução oficial. 

A inscrição é válida para todo e qualquer efeito, como forma expressa de aceitação por 

parte do(a) candidato(a), de todas as condições, normas e exigências constantes deste Edital.  

             A não apresentação dos documentos, a irregularidade dos mesmos ou a inexatidão das 

afirmativas implicarão no indeferimento da inscrição e de todos os atos decorrentes do 

Processo Seletivo, bem como a perda dos diretos subsequentes, sem prejuízo das sanções 

penais aplicáveis à falsidade das declarações. 

 

3.4. DA TAXA DE INSCRIÇÃO 

              A taxa deverá ser recolhida junto ao Banco do Brasil - Agência 0141-4 - Conta 

102681-X, após retirar o impresso para pagamento com dados de conta corrente na Secretaria 

Geral da Faculdade de Medicina de Marília. O valor é de R$ 320,00 (trezentos e vinte reais).  
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3.5. DOS DOCUMENTOS EXIGIDOS     

               No ato da inscrição, os candidatos deverão apresentar os seguintes documentos: 

a) Declaração oficial e atualizada da Escola de origem, comprovando estar regularmente 

matriculado(a); 

b) Cópia do Decreto que comprove o reconhecimento do curso de Medicina da Faculdade de 

origem do(a) candidato(a) pelo MEC, ou órgão competente, com a data de publicação no 

Diário Oficial. Tratando-se de instituição estrangeira, deverá ser apresentado documento 

equivalente que comprove a existência regular do curso;  

c) 01 (uma) cópia do R.G. e 01 (uma) cópia do Cadastro de Pessoa Física – CPF, 

autenticados ou acompanhados do original. Se estrangeiro, deverá ser apresentada a cédula 

de identidade de estrangeiro emitida por autoridade brasileira ou passaporte com visto em 

situação regular, autenticado ou acompanhado do original; 

d)  01 (uma) foto 3X4 recente; 

       Só serão aceitas inscrições para pedidos de transferência com a totalidade da 

documentação exigida. Os documentos escolares em língua estrangeira deverão estar 

acompanhados da respectiva tradução oficial. 

 

4– DO SISTEMA DE AVALIAÇÃO 

4.1. DA PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

        A prova de conhecimentos específicos será na forma de testes de múltipla escolha, 

com valor de 0 (zero) a 10 (dez) pontos, conforme referência bibliográfica no Anexo IV deste 

Edital. 

A prova de conhecimentos específicos será relizada no dia 25 de novembro de 2011, 

das 8 às 11 horas no Auditório Mário Consentino da Faculdade de Medicina de Marília e o 

resultado será publicado no dia 30/11/2011. 

 

4.2. – ANÁLISE DOCUMENTAL  

      Nos dias 5 e 6 de dezembro os candidatos que obtiveram nota igual ou superior a 6 

(seis) na prova de conhecimentos específicos deverão entregar  a documentação abaixo 

relacionada para análise da Comissão de Transferência da FAMEMA: 
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a) Histórico Escolar do curso superior de origem, contendo as disciplinas cursadas 

pelo(a) candidato(a) com as respectivas notas e cargas horárias obtidas. A soma total 

das séries cursadas na escola de origem deverá obrigatoriamente ser igual ou 

superior a 4.960 horas (quatro mil, novecentos e sessenta horas). 

b) Programas das disciplinas cursadas na escola de origem; 

c) Critérios de aprovação adotados na instituição de origem; 

Todos os documentos escolares em língua estrangeira deverão estar acompanhados da 

respectiva tradução oficial.  

A publicação dos resultados da Análise Documental e Convocação para a Prova Prática 

será disponibilizada na Secretaria Geral no dia 7 de dezembro de 2011, às 16 horas. No 

dia 12 de dezembro de 2011 os candidatos poderão interpor eventuais recursos, 

pessoalmente ou por procuração, no Setor de Expediente da Famema, das 8 às 17 horas. 

No dia 13 de dezembro de 2011 serão publicados os resultados dos recursos, a partir das 

16 horas, na Secretaria Geral da Famema.  

 

4.3. - PROVA PRÁTICA  

          Somente poderá participar da prova prática o candidato com nota igual ou superior 

a 6 (seis) na prova de conhecimentos específicos, cuja documentação tenha sido aprovada 

pela Comissão de Transferência. Serão convocados para participar da prova prática  6 (seis) 

candidatos, obedecendo a ordem decrescente de notas obtidas na prova de conhecimentos 

específicos. 

         A prova prática será constituida de atendimento(s) a paciente(s) simulado(s), onde 

será realizada a história clínica e exame físico, formulação de problemas (desenvolvimento de 

raciocínio clínico) e elaboração de planos de cuidados pertinentes ao caso simulado. 

         A prova prática terá valor de 0 (zero) a 10 (dez) pontos e será realizada no dia 14 de 

dezembro de 2011. 

         O resultado será publicado no dia 16/12/2011. 
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5 – DA CLASSIFICAÇÃO 

      A nota final será obtida pela média das notas da prova de conhecimentos específicos e 

prova prática. Serão aprovados os candidatos com média final igual ou superior a 7 (sete), 

sendo convocados por ordem de classificação. 

 

       5.1. DATA DA PUBLICAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO 

              A classificação final será afixada no quadro de avisos da Secretaria Geral da 

Faculdade de Medicina de Marília no dia 21/12/2011. 
 

 

       5.2. EM CASO DE DESISTÊNCIA  

            Ocorrendo desistências, as vagas serão oferecidas pela ordem de classificação, para 

preenchimento, encerrando-se o processo na mesma data da matrícula. 
 

 

5.3. CRITÉRIOS DE DESEMPATE 

       Se houver empate, terá preferência o candidato que apresentar maior idade (dia, mês 

e ano). 
 

 

6 – RECURSOS 

6.1. PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS E PROVA PRÁTICA  

               Recursos para a prova de Conhecimentos Específicos deverão ser interpostos no dia 

1/12/2011, junto ao Setor Expediente. A publicação do resultado do recurso será no dia 

2/12/2011.  

               Recursos para a prova prática deverão ser interpostos no dia 19/12/2011, junto ao 

Setor Expediente. A publicação do resultado do recurso será no dia 20/12/2011.  

  

7 - DOCUMENTAÇÃO PARA EFETIVAÇÃO DA MATRÍCULA 

     As matrículas dos candidatos aprovados serão realizadas no dia 22/12/2011, no horário das 

8  às 12 horas e das 13 às 16 horas na Secretaria Geral da Faculdade de Medicina de Marília.  
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O não cumprimento do prazo implicará na desclassificação do candidato e será 

convocado o próximo da lista, observada a respectiva ordem de classificação.  

     Não serão aceitas matrículas de candidatos que tenham pendências curriculares na Escola 

de origem (Exemplos: dependências, exames, etc).  

     Sob pena de ser indeferida a matrícula e ter imediata convocação do próximo 

classificado, o candidato deverá apresentar quando convocado, os seguintes documentos 

para efetivar a matrícula: 

a) 01(uma) cópia do certificado de reservista – quando cabível, autenticado ou 

acompanhado do original; 

b) 01 (uma) cópia do título de eleitor autenticado ou acompanhado do original e certidão 

de regularidade eleitoral; 

c) 01 (uma) cópia da certidão de nascimento ou casamento autenticada ou acompanhada 

do original; 

d) Histórico Escolar do Ensino Médio (2º grau) ou equivalente autenticada ou 

acompanhada do original; 
 

     O candidato procedente de Instituição Estrangeira deverá apresentar os documentos 

constantes nos itens acima, bem como os abaixo relacionados:  

a) Prova de conclusão de curso de nível médio e respectivo histórico escolar; 

b) Parecer de equivalência de estudos médios, emitido pela Secretaria de Educação, para 

candidato que tenha cursado os estudos de nível médio no exterior. 

     Os documentos escolares em língua estrangeira deverão estar vistados pelo Consulado 

Brasileiro do país onde foram cursadas as disciplinas com respectiva tradução juramentada. É 

dispensado ao canditato estrangeiro a apresentação do título de eleitor, certidão de 

regularidade eleitoral e certificado de reservista, ressalvando que mesmo após o deferimento 

da matrícula, a participação nas atividades escolares estará condicionada a apresentação da 

cédula de identidade de estrangeiro emitida por autoridade brasileira ou passaporte com visto 

em situação regular. 
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8 - TRAMITAÇÃO DA GUIA DE TRANSFERÊNCIA 

        A Guia de Transferência não poderá ser fornecida ao interessado e será tramitada 

diretamente entre as Instituições por via postal, com Aviso de Recebimento. 
 

9 – DA ADAPTAÇÃO 

        Os candidatos que forem convocados para matrícula, após o ingresso, serão submetidos a 

atividades de adaptação curricular. 
 

10 - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

       Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão de Transferência da Faculdade de 

Medicina de Marília e homologados pelo Diretor Geral. 

 

 

 

Marília, 4 de novembro de 2011. 

 

 

 

PROF. DR. JOSÉ AUGUSTO ALVES OTTAIANO 
Diretor Geral 
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ANEXO I 
REQUERIMENTO PARA REDUÇÃO DE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA PROCESSO DE 

TRANSFERÊCIA CONFORME EDITAL Nº 18/2011 DA FACULDADE DE MEDICINA DE MARÍLIA. 
 
 

ILMO SENHOR DIRETOR GERAL DA FACULDADE DE MEDICINA DE MARÍLIA 
 

                       Eu, _______________________________________________________, 

nascido(a) aos _____/_____/_____, natural de ______________________ / ______, portador 

do RG nº_________________ SSP/_______, CPF nº_______________, estudante, venho 

solicitar que Vossa Senhoria se digne conceder-me a redução de 50% do valor da taxa de 

inscrição no Processo Seletivo por Transferência/2012, para provimento de uma vaga para  a 

5ª série do curso de graduação em MEDICINA da Faculdade de Medicina de Marília – 

FAMEMA.  

            Declaro estar ciente e de acordo com as normas estabelecidas para a concessão 

do benefício de redução de pagamento de taxa de inscrição no Processo Seletivo por 

Transferência/2012 e que as informações prestadas são completas e verdadeiras sob as penas 

da lei. 

Nestes Termos, 

Pede Deferimento. 

 

 

Marília,        de novembro de 2011. 

 
 
 

 

_______________________________________________ 

Assinatura do(a) Candidato(a) 
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ANEXO II 
IMPRESSO DE REQUERIMENTO DE INSCRIÇÃO PARA PROCESSO DE TRANSFERÊCIA, 

CONFORME EDITAL Nº 18/2011 DA FACULDADE DE MEDICINA DE MARÍLIA. 
 

ILMO SENHOR DIRETOR GERAL DA FACULDADE DE MEDICINA DE MARÍLIA – FAMEMA 
 
                   Eu, ___________________________________________________________________, 

(  ) brasileiro(a) (  ) estrangeiro(a) R.G. n.º _____________________ órgão emissor _______, 

regularmente matriculado(a) na _______ do Curso de Medicina na Instituição de Ensino Superior 

denominada ______________________________________________________________________, 

venho respeitosamente a presença de Vossa Senhoria, requerer minha inscrição no Processo Seletivo 

por Transferência/2012, para provimento de uma vaga para a 5ª série do curso de graduação em  

Medicina da Faculdade de Medicina de Marília - FAMEMA, conforme o disposto no EDITAL nº 

18/2011.  

Nestes termos,  

Pede deferimento.  

 

Marília,         de novembro de 2011. 

 

_______________________________________________ 
Assinatura do(a) candidato(a) 

 

POR FAVOR, PREENCHER COM LETRA LEGÍVEL AS INFORMAÇÕES ABAIXO. 

Avenida/Rua ___________________________________________________________  nº _________ 

Complemento _______________________ Bairro _________________________________________ 

Cidade ______________________________________ Estado ________ CEP.: _________________ 

Telefones: Residencial (     ) ________________________ Celular (     ) _______________________ 

E-mail: ___________________________________________________________________________  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - PICOTE  AQUI 
COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO DO CANDIDATO 

 

Comprovamos a inscrição de ______________________________________________________, 

R.G. nº _______________________ no Processo Seletivo por Transferência/2012, conforme disposto 

no EDITAL nº ___ /2011 da Faculdade de Medicina de Marília – FAMEMA.  

 
_________________________________               

Secretaria Geral – Aos         /11/2011.



 
 
 
 
 
 

__________________________________________________________________________________ 
SECRETARIA GERAL 

Avenida Monte Carmelo nº 800 - Marília - S.P. - CEP: 17519-030  
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SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO 
ECONÔMICO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

 
FACULDADE DE MEDICINA DE MARÍLIA 

 

ANEXO III 
 

PROCURAÇÃO 
 
 
 
 

                          Eu, __________________________________________________________, 

portador(a) do R.G. n.º _____________________ órgão emissor ________, residente à 

___________________________________________ nº ______ na cidade de 

_________________________________ estado de ________________, CEP.: 

_____________________ e telefone para contato ( ____ ) _______________________, 

nomeio meu bastante procurador(a) ______________________________________________, 

portador(a) do R.G. n.º _____________________ órgão emissor ________,  para efetuar 

minha inscrição no Processo Seletivo por Transferência/2012, para provimento de uma vaga 

para  a 5ª série do curso de graduação em MEDICINA Faculdade de Medicina de Marília - 

FAMEMA, conforme o disposto no EDITAL nº 18/2011.  

 

 

 

Marília,         de novembro de 2011. 

 

 

 

 

__________________________________________ 
Assinatura 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

__________________________________________________________________________________ 
SECRETARIA GERAL 

Avenida Monte Carmelo nº 800 - Marília - S.P. - CEP: 17519-030  
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SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO 
ECONÔMICO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

 
FACULDADE DE MEDICINA DE MARÍLIA 

 
ANEXO IV 

REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICA  
TRANSFERÊNCIA PARA A 5ª SÉRIE DE 2012 - CURSO DE MEDICINA 

 
 

          Os manuais das Unidades Educacionais encontram-se à disposição dos candidatos  
através do endereço eletrônico http://www.famema.br/transferencia 

 
 

• Necessidades de Saúde 1     
           Ano 2007 - 1ª série 

 

• Necessidades de Saúde 2  
      Ano 2008  - 2ª série 
 

• Necessidades de Saúde 3 
           Ano 2009 - 3ª série 
 

• Atenção às Necessidades de Saúde do Indivíduo, Família e Comunidade no Modelo de 
Vigilância à Saúde. 

           Ano 2010 - 4ª série 

 

 

 


