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 EDITAL N.º 001/2019 PARA PREENCHIMENTO DE VAGAS PARA O 

INTERNATO DO CURSO DE MEDICINA DA FAPAC/ITPAC PORTO 2019/2 

 

 

A Coordenação do Internato do Curso de Medicina da FAPAC - Faculdade 

Presidente Antônio Carlos Porto, mantida pelo Instituto Tocantinense 

Presidente Antônio Carlos Porto S.A., vem por meio do presente Edital e de 

acordo com as normas desta Instituição de Ensino Superior – IES, tornar 

público o processo seletivo para preenchimento das vagas do Internato do 

Curso de Medicina 2019/2.  

 

1- Normas Gerais 

 

1.1. O presente Edital destina-se aos alunos do 8º período do Curso de 

Medicina, regularmente matriculados e aprovados em todas as disciplinas do 1º 

ao 8º períodos.  

 

2. Da localidade de Internato  

 

I. Interinstitucional de Palmas – Palmas/TO, todo o internato nesta 

localidade:16 (dezesseis) vagas; 

II. Internato de Porto Nacional – Porto Nacional/TO, todo o internato 

nesta localidade: 28 (vinte e oito) vagas; 

III. Município de Palmas/TO (Módulos de Estratégia da Saúde da 

Família, Clínica Médica, Clinica Cirúrgica e Urgência-Saúde 

mental e Emergência) – totalizando um ano e meio em Palmas e 

6 (seis) meses restantes em Porto Nacional: 9 (nove) vagas; 

IV. Município de Palmas/TO (Módulos de Estratégia da Saúde da 

Família e Urgência-Saúde Mental e Emergência) – totalizando 1 

(um) ano em Palmas e 1 (um) ano restante em Porto Nacional: 6 

(seis) vagas. 

 

2.1 - Os internos do Município de Palmas/TO, após conclusão das rotações dos 

Módulos de Estratégia da Saúde da Família, Clínica Médica, Clínica Cirúrgica e 
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USME na localidade III e após integralizarem os Módulos de Estratégia da 

Saúde da Família e USME na localidade IV, deverão retornar para Porto 

Nacional/TO.  

 

3 – Critério Classificatórios 
 

3.1. Para a escolha da localidade, será considerada a classificação obtida 

através da Média Geral Global (MGG), referentes às disciplinas cursadas na 

IES, inclusive as optativas e eletivas e excluídas as disciplinas reprovadas, 

dispensadas e aprovadas por exame especial, desprezando as demais, sem 

arredondamento ou aproximação. 

 

3.2. Para o cálculo da MGG, para fins de classificação das localidades, será 

considerada a somatória das médias de todas as disciplinas cursas até o 

semestre letivo 2018/2, descritas conforme o item 3.1.  

 

3.3. Em hipótese alguma os alunos poderão questionar ou exigir a sua 

colocação em outra localidade fora da realizada pela Média Geral Global.  

 

4 - Do Processo Seletivo das Localidades 

 

4.1 O critério de seleção das localidades e módulos das rotações será 

realizado apenas pela escolha da Média Geral Global, os alunos que não 

aceitarem a sua média na classificação poderão questionar a sua média 

apenas em prazo legal, porém não poderão exigir outra localidade, por outros 

meios. 

 

4.2 A medida que as vagas forem sendo preenchidas, seguindo apenas o 

critério de avaliação previsto no presente Edital, as quantidades e locais serão 

eliminados. 

 

4.3 Não será facultado aos Internos o direito de permutar os locais de internato. 

 

4.4. Seguindo a classificação da MGG, o período de tolerância de espera para 

cada número classificado é de cinco minutos. Caso o classificado ou 
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procurador não se apresente ele perderá a classificação e será novamente 

chamado após a finalização do processo. 

 

5 - Do Resultado 

 

5.1. O resultado parcial (média global MGG) será disponibilizado a partir do dia 

11/06/2019 no site da IES www.itpacporto.edu.br, e via e-mail Institucional.  

 

5.2. Do resultado parcial caberá recurso no prazo de 2 (dois) dias, a contar da 

data de divulgação do resultado parcial, em formulário próprio no Anexo I deste 

edital e enviado ao e-mail termodeestagio@itpacporto.com.br.   

 

5.3. O resultado final com as localidades será divulgado no site da IES 

www.itpacporto.edu.br a partir do dia 14/06/2019, sendo este o resultado, e não 

poderá ser contestado fora do prazo estipulado neste edital. Os alunos 

somente entrarão para o internato através deste resultado.  

 

6 – Dos Critérios de Desempate 

 

6.1. Para efeito de classificação, no caso de empate entre dois ou mais 

candidatos no resultado final, os critérios de desempate serão sucessivamente: 

I. Participação em Monitorias (0,5 cada); 

II. Ligas Acadêmicas (0,3 cada); 

III. Trabalhos Científicos (0,1 cada, sendo permitido no máximo de 

03); 

IV. Maior idade entre os candidatos. 

 

6.2. Os comprovantes de desempate deverão ser apresentados dia 18/06/2019 

no ato da escolha. 

 

7 - Da Escolha dos Locais 

 

7.1. A escolha dos locais será realizada de forma presencial na IES no dia 

17/06/2019, às 14 horas, nas salas 02 e 03 Gamma. 

http://www.itpacporto.edu.br/
http://www.itpacporto.edu.br/
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7.2. Caso o acadêmico não possa comparecer, poderá ser representado por 

terceiro munido de procuração devidamente registrada em Cartório. (Modelo no 

site www.itpacporto.com.br no link acadêmico > acesso web > procuração 

internato). 

 

7.3. Caso o acadêmico não cumpra os critérios (8.1 e 8.2), perderá a 

disponibilidade da vaga a que tinha direito, por perda do prazo necessário para 

os tramites legais de confirmação da vaga.  
 

7.4. As distribuições de vagas serão realizadas de acordo com as respectivas 

pontuações e as opções de escolha, respeitando o limite de vagas de cada 

localidade. 

 

8 – Da Matrícula e Documentação  

 

8.1. A matrícula para o 9º período deverá ser realizada até o dia 03/07/2019, 

através do sistema on line da IES no Portal do Aluno, devendo o aluno seguir 

as orientações previstas no Edital de Rematrícula 2019/2 que será 

disponibilizado no site www.itpacporto.edu.br. 

 

8.2. A carteira de vacinação completa deverá ser encaminhada no ato da 

matrícula e enviada para o seguinte endereço de e-mail: 

termodeestagio@itpacporto.com.br. 

 

8.3. É vedado ao acadêmico dar início ao Internato em 2019/2 sem o 

cumprimento do disposto nos itens 8.1 e 8.2 do presente edital. Aquele que não 

preencher os requisitos especificados não iniciará o Internato. 

 

8.4 Não será realizada matricula extemporânea para acadêmicos de Internato 

tendo em vista os prazos de informações a serem enviadas aos 

parceiros/locais conveniados. 

 

9- Dos Locais e Datas de Apresentação no Internato 

 

http://www.itpacporto.com.br/
http://www.itpacporto.edu.br/
mailto:termodeestagio@itpacporto.com.br
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9.1. Interinstitucional de Palmas – Palmas/TO: conforme liberação da 

SESAU-TO. Será encaminhado via e-mail Institucional; Previsão 20/08/2018. 

 

9.2. Internato Porto Nacional – Porto Nacional/TO: conforme liberação da 

SESAU TO/SEMUS. Será encaminhado via e-mail Institucional; Previsão 

22/07/2019. 

 

9.3. Munícipio de Palmas/TO: conforme liberação da SEMUS-TO. Será 

encaminhado via e-mail Institucional; Previsão 22/07/2019. 

 

10- DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

10.1. As informações contidas no presente Edital estarão sujeitas à alterações. 

 

10.2. O local, data e horário de apresentação no Internato serão encaminhados 

via e-mail Institucional após o período de matrícula.  

 

10.3. O Interno somente poderá se apresentar no Internato após comprovação 

da realização de matricula para 2019/2 

 

10.4. Os Internos deverão cumprir rigorosamente as legislações e/ou demais 

normativas aplicáveis nos locais de internato. 

 

10.5. O período de Internato estabelecido para o curso de Medicina é de 2 

(dois) anos, ou seja 24 (vinte e quatro) meses. 

 

10.6. Para o Internato Interinstitucional em Palmas, os módulos com 

respectivos períodos de execução, serão estabelecidos pela Comissão do 

referido Internato, contudo, a IES poderá solicitar a qualquer momento o 

comparecimento do interno nas atividades destinadas pela FAPAC/ITPAC 

PORTO. 
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10.7. Os acadêmicos do Internato Interinstitucional deverão realizar todas as 

rotações pelo Internato Interinstitucional, inclusive o Módulo Rural, sendo de 

responsabilidade da Comissão deste determinar os locais.  

 

10.8. Para o Internato dos módulos de Estratégia de Saúde da Família (ESF), 

Clínica Médica, Cirurgia e Urgência, Saúde Mental e Emergência (USME) em 

Palmas/TO, serão estabelecidas normativas próprias. 

 

10.9 As solicitações para realização dos 25% (vinte e cinco por cento) de 

internato fora da Unidade Federativa serão recebidas no 11º Período do curso 

de Medicina, para verificação junto a Comissão. 

 

10.10. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão do Internato do 

Curso de Medicina da FAPAC/ITPAC Porto com base no Regimento Interno, 

Regulamento do Internato e demais normativas aplicáveis ao caso. 

 

10.11. O Internato 2019/2 deverá iniciar a partir do dia 22/07/2019, exceto o 

Internato Interinstitucional em Palmas/TO que segue Regimento diferenciado 

seguindo outras datas que são definidas pela Comissão. 

 

10.12. Qualquer vaga disponibilizada após fechamento deste edital seguirá os 

mesmos critérios, sendo a Média Geral Global (MGG) o critério classificatório. 

 

10.13. A vestimenta para os locais de Internato são de inteira responsabilidade 

dos acadêmicos. 

 

10.14. O deslocamento para realização da rotação é de responsabilidade do 

acadêmico/interno. 

 
10.15.  O Calendário de Rotações 2019/2 será da seguinte forma: 

 
1ª Rotação: 22/07/2019 a 06/10/2019 

2ª Rotação: 07/10/2019 a 15/12/2019  
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10.16. As datas previstas para colação de grau serão estabelecidas pela 

FAPAC ITPAC PORTO e divulgadas via calendário Acadêmico, sendo 

estabelecido para o Curso de Medicina após 2 anos (24 meses) e mediante a 

aprovação em todos os módulos cursados. 

 

 

 

Porto Nacional/TO, 04 de Junho de 2019. 

 

 

 

 
Dr Jandrei Rogerio Marckus 

 
Coordenação do Internato do Curso de Medicina da FAPAC 
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ANEXO I 

 
PROTOCOLO DE REVISÃO DE MÉDIA GERAL GLOBAL 

(MGG) 
 
Eu, acadêmico(a) ________________________________,do curso de 

Medicina ITPAC – Porto, matrícula________________, desejo a revisão de 

Média Global (MGG) tendo em vista que o valor calculado segue equivocado. 

  

Tendo ciência que minha média correta é ____________. 

 

DESCRIÇÃO DA SOLICITAÇÃO DE  REVISÃO 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

____________________________________ 

Estou ciente que:  

I. Será considerada a classificação obtida através da Média Geral Global 

(MGG), conforme o item 3.1. 

II. Conforme o item 3.2 será considerado o somatório das médias das 

disciplinas cursas até o semestre letivo 2018/2; 

Porto Nacional, _____/_____/______ 

 

_________________________________________ 

Assinatura do Aluno 

 

Contato telefônico:_________________________________________ 

Somente será aceito protocolo com a devida descrição legível e assinatura do acadêmico 


