
 

 

PROCESSO SELETIVO MEDICINA – 2023 
 

EDITAL – 9.ª CHAMADA DE SUPLENTES 

 

A Associação Pró-Ensino Superior em Novo Hamburgo (ASPEUR), mantenedora da 

Universidade Feevale, com sede em Novo Hamburgo/RS, na ERS-239, n.º 2755, Bairro Vila 

Nova, CEP 93525-075, inscrita no CNPJ sob n.º 91.693.531/0001-62, representada pelo Reitor, 

Prof. Dr. Cleber Cristiano Prodanov, TORNA PÚBLICO a 9.ª chamada de suplentes do Edital 

de Processo Seletivo para o curso de Medicina – 2023. 

Os candidatos suplentes classificados devem realizar sua matrícula no dia 17 de 

janeiro de 2023. Para efetivar a matrícula, o candidato deverá acessar a Central do 

Candidato, onde estará disponível o botão ‘Matricular’. O candidato deverá completar seus 

dados pessoais, enviar os documentos, de acordo com o subitem 20.1 deste Edital e 

realizar o pagamento da primeira mensalidade no prazo estabelecido.  

Indicamos que já providenciem todos os documentos solicitados no item 20 do 

edital e orienta-se ainda que confiram as opções de documentos comprobatórios do 

Ensino Médio conforme item 21 do Edital. 

Os candidatos chamados visam o preenchimento de 5 vagas disponíveis para 

ingresso no 2º semestre de 2023. A não confirmação de matrícula na data indicada, implica na 

desistência da vaga e na chamada do próximo candidato suplente. 

Abaixo a lista de classificados, em ordem de classificação: 

INSCRIÇÃO NOME DO CANDIDATO COLOCAÇÃO 

749 CAMILA MILENE TIEMANN 191 

47 AMANDA ALBERTO DIAS 192 

181 JOHN WILLIAM MATES ELY 193 

763 ALESSANDRA ZANELLA ZILLI 194 

73 JÚLIA RAMOS RIESS 195 

 

Conforme Edital, subitens 17.6 e 17.6.1 as vagas resultantes de desistências, omissões 

ou falta de documentos exigidos neste Edital serão preenchidas mediante classificação dos 

candidatos suplentes. Em caso de disponibilidade de vagas, por situações citadas no item 17.6, 

sendo as vagas disponíveis para ingresso no 1º semestre de 2023, ocorrerá em primeira 

instância a oferta aos candidatos matriculados para o 2º semestre considerando a ordem de 

colocação. Não havendo interesse destes, as vagas serão ofertadas por meio da chamada de 

suplentes. 

Em caso de dúvidas ou informações, entrar em contato pelo e-mail 

matriculas@feevale.br ou pelo telefone (51) 3586-8800. 

mailto:matriculas@feevale.br


 

 

Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão de Acompanhamento e 

Controle do Processo Seletivo do curso de Medicina.  

 Novo Hamburgo, 16 de janeiro de 2023. 


