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RETIFICAÇÃO DO EDITAL Nº 001/2020-1 DO PROCESSO SELETIVO TRADICIONAL DO CURSO DE MEDICINA PARA O 1º 
SEMESTRE LETIVO DE 2020 DA FAHESP – FACULDADE DE CIÊNCIAS HUMANAS, EXATAS E DA SAÚDE DO PIAUÍ. 
 
A presidente da comissão dos Processos Seletivos da FAHESP - Faculdade de Ciências Humanas, Exatas e da Saúde do 
Piauí, mantida pelo IESVAP - Instituto de Educação Superior do Vale do Parnaíba S.A., torna público, em 
conformidade com a legislação institucional, a retificação dos subitens 6.3.15, 6.3.15.2 e ANEXO B acerca da Língua 
Estrangeira, do EDITAL Nº 001/2020-1 - PROCESSO SELETIVO DE MEDICINA NA MODALIDADE TRADICIONAL PARA O 
CURSO DE MEDICINA PARA O SEMESTRE 2020.01, publicado em 17 de setembro de 2019, conforme a seguir 
especificado, permanecendo inalterados os demais itens e subitens. 
 
Onde se lê: 
 
6.3.15 Com o objetivo de garantir a lisura e a idoneidade do Certame e cumulando com o item 6.3.14, a FAHESP - 
Faculdade de Ciências Humanas, Exatas e da Saúde do Piauí solicitará ainda a todos os candidatos que seja efetuada 
a sua identificação, por meio da coleta da impressão digital, como procedimento obrigatório para a participação do 
Processo. 
 
(...) 

6.3.15.2 O candidato que, por algum motivo, se recusar a permitir a coleta de sua impressão digital, será 
ELIMINADO do Processo Seletivo. A informação deverá constar na Ata da Sala, testemunhado pelos demais 
candidatos presentes na sala de provas, pelo fiscal da sala e pelo coordenador da aplicação. 

(...)  
 
LÍNGUA ESTRANGEIRA – INGLÊS    
A prova visa à leitura, compreensão, análise e interpretação de textos escritos autênticos, de aproximadamente 550 
palavras de texto, de diferentes tipos e gêneros e de temas diversos, na l íngua estrangeira de opção do candidato. 
 
 
Leia-se:  
 
6.3.15 Com o objetivo de garantir a lisura e a idoneidade do Certame e cumulando com o item 6.3.14, a FAHESP - 
Faculdade de Ciências Humanas, Exatas e da Saúde do Piauí solicitará ainda a todos os candidatos que seja efetuada 
a sua identificação, por meio da coleta da impressão digital e fotografia dos candidatos, como procedimento 
obrigatório para a participação do Processo. 
 
(...) 

6.3.15.2 O candidato que, por algum motivo, se recusar a permitir a coleta de sua impressão digital e/ou foto, 
será ELIMINADO do Processo Seletivo. A informação deverá constar na Ata da Sala, testemunhado pelos demais 
candidatos presentes na sala de provas, pelo fiscal da sala e pelo coordenador da aplicação. 

 
(...)  
 
LÍNGUA ESTRANGEIRA – INGLÊS    
A prova visa à leitura, compreensão, análise e interpretação de textos escritos autênticos, de aproximadamente 550 
palavras de texto, de diferentes tipos e gêneros e de temas diversos. 
 

Parnaíba/PI, 09 de outubro de 2019. 
 

  
Welitânia de Morais Côrtes Burgos 

Presidente da Comissão do Processo Seletivo 
FAHESP – FACULDADE DE CIENCIAS HUMANAS, EXATAS E DA SAÚDE DO PIAUÍ. 
IESVAP – INSTITUTO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DO VALE DO PARNAÍBA LTDA. 

 


