CONCURSO

VESTIBULAR -2018

2º EDITAL DE CONVOCAÇÃO À MATRÍCULA
CURSO DE FISIOTERAPIA
A Faculdade Ciências Médicas - MG convoca o candidato classificado no Concurso Vestibular
- 2018, no Curso de FISIOTERAPIA, a requerer matrícula no dia 10 de janeiro de 2018, no horário das 10h
às 16 horas.
51º

CRISTIANE STEPHANY FERNANDES DE ANDRADE

O candidato menor de 18 anos deverá ter assistência do pai ou responsável, no ato da
matrícula.
A

matrícula

na

1ª

série / 1º

período

do

curso

de

FISIOTERAPIA será feita mediante apresentação dos

seguintes documentos:
a)

Certidão de registro civil (xerox legível);

b)

2 (duas) cópias AUTENTICADAS do Histórico escolar, com a conclusão do Ensino Médio;

c)

Carteira de identidade (xerox legível);
OBS.: não poderá ser substituída pela CNH (Carteira Nacional de Habilitação);

d)

Título de eleitor e comprovante de votação na última eleição (xerox legível);

e)

Documento militar, se candidato do sexo masculino (xerox legível);

f)

Cadastro de Pessoa Física - CPF (xerox legível);

g)

1 (uma) fotografia 3x4, RECENTE, com nome completo e curso escritos no verso;

h)

Cartão de vacina, constando 3 doses da vacina contra Hepatite B e a vacina Dupla-adulto (cópia
autenticada);

i)

Assinatura do Termo de confidencialidade e sigilo (será fornecido no ato da matrícula);

j)

1 (uma) cópia do comprovante de pagamento da 1ª (primeira) parcela da anuidade, para o Curso de
Fisioterapia,

ou da semestralidade, para os Cursos de Enfermagem e Psicologia, conforme

estipulado em contrato de prestação de serviços educacionais;
k)

Aceite do Contrato de Prestação de Serviços Educacionais;
OBSERVAÇÃO: O contrato de prestação de serviços educacionais deverá ser acessado no site da
Faculdade (www.cmmg.edu.br - guia Portal do Estudante), mediante o número do registro acadêmico
(RA) e a senha, que serão enviados ao candidato, até às 17 horas do dia 22 de dezembro de 2017,
através do endereço eletrônico informado no ato de inscrição do Concurso Vestibular.
No caso de não preenchimento das vagas oferecidas neste Edital, serão convocados

candidatos, pela ordem decrescente de classificação, através de Editais suplementares.
Belo Horizonte, 22 de dezembro de 2017

PROF. NEYLOR PACE LASMAR
Diretor da Faculdade Ciências Médicas - MG

