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A Diretora Geral do Instituto Tocantinense Presidente Antônio Carlos S.A- ITPAC Itacoatiara, situada à Estrada do 
Aeroporto c/ Rodovia AM 010 Km 2,7 nº 2705, Bairro Poranga, CEP nº 69.109-899, na cidade de Itacoatiara, Amazonas, 
no uso de suas atribuições legais, torna público, em conformidade com a legislação institucional, a retificação do item 
abaixo indicado, do EDITAL Nº 02/2023 - EDITAL DE SELEÇÃO PARA BOLSAS DE ESTUDOS – CURSO DE MEDICINA. 

 

Onde se lê a expressão: 
“(...) 

 

         4. DOS REQUESITOS PARA A INSCRIÇÃO  

 

São requisitos para inscrição no processo seletivo das bolsas de estudo: 

4.1.1. Ter se inscrito no Processos Seletivo de Vestibular, no Edital 02/2023 para ingresso no primeiro semestre de 2023 para 
o curso de Medicina da FACULDADE ITPAC ITACOATIARA. 

4.1.2. Ter cursado o ensino médio completo em escola da rede pública, ou ter cursado o ensino médio completo em escola  
da rede privada na condição de bolsista integral da própria escola, ou ainda ter cursado o ensino médio parcialmente em  
escola da rede pública e parcialmente em escola da rede privada na condição de bolsista integral da própria escola privada. 

4.1.3. Não ser portador de Diploma de Curso Superior; 

4.1.4. Ser brasileiro não portador de diploma de curso superior e não estar cursando ou matriculado ou trancado em outro 
curso superior em qualquer instituição de ensino (comprovar com declaração de próprio punho – modelo ANEXO B). 

4.1.5. Não participar de outro programa de bolsas de estudo, entre eles: PROUNI, CONVÊNIOS e/ou quaisquer outros. 

4.1.6. Comprovar renda familiar per capita não superior ao valor de 01(um salário mínimo e ½(meio). 
 

Leia-se: 
“(...) 

 

  4. DOS REQUESITOS PARA A INSCRIÇÃO  

 

São requisitos para inscrição no processo seletivo das bolsas de estudo: 

4.1.1. Ter se inscrito no Processos Seletivo de Vestibular, no Edital 02/2023 para ingresso no primeiro semestre de 2023 para 
o curso de Medicina da FACULDADE ITPAC ITACOATIARA. 

4.1.2. Ter cursado o ensino médio completo em escola da rede pública, ou ter cursado o ensino médio completo em escola  
da rede privada na condição de bolsista integral da própria escola, ou ainda ter cursado o ensino médio parcialmente em  
escola da rede pública e parcialmente em escola da rede privada na condição de bolsista integral da própria escola privada. 

4.1.3. É importante ressaltar que estudantes que sejam moradores ou tenham realizado o ensino médio integralmente na  
região terão prioridades para reconhecimento dessa bolsa, pois realizar o Curso de Medicina e posteriormente a 
especialização através da Residência Médica, que será ofertado conjuntamente, é fator preponderante para fixação de médicos 
na região. Caso não haja integrantes que satisfaçam esse requisito poderão se inscrever outros estudantes no Processo de  
seleção para as bolsas. 

4.1.4. Não ser portador de Diploma de Curso Superior; 

4.1.5. Ser brasileiro não portador de diploma de curso superior e não estar cursando ou matriculado ou trancado em outro 
curso superior em qualquer instituição de ensino (comprovar com declaração de próprio punho – modelo ANEXO B). 
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4.1.6. Não participar de outro programa de bolsas de estudo, entre eles: PROUNI, CONVÊNIOS e/ou quaisquer outros. 

4.1.7. Comprovar renda familiar per capita não superior ao valor de 01(um salário mínimo e ½(meio). 
 

(...)” 
Permanecem inalteradas as demais disposições não citadas nesta retificação. 

 

Incorporar-se-ão a este Edital, para todos os efeitos, Cronograma Geral e quaisquer adendos, retificações e 
editais complementares que vierem a ser publicados pelo Instituto Tocantinense Presidente Antônio Carlos 
de Itacoatiara – ITPAC ITACOATIARA 

 
 
 
 

Itacoatiara - AM, 16 de setembro de 2022. 
 
 
 
 
 
 

 

FACULDADE ITPAC ITACOATIARA 


