
UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI
PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO

PROCESSO SELETIVO SISU 2021.2
(Semestre Letivo 2021.2)

EDITAL Nº 10/2021/PROGRAD/UFCA

CONVOCAÇÃO     SUB JUDICE  
Ampla Concorrência – Medicina

A Pró-Reitoria de Graduação em cumprimento às decisões judiciais exaradas nos autos dos
Processos Nº  0800278-80.2021.4.05.8107 e Nº 0801043-66.2021.4.05.8102,  divulga Convocação
SUB JUDICE de candidatos da modalidade de AMPLA CONCORRÊNCIA do Curso de Medicina do
SiSU 2021.2 relacionados no item 03 desta convocação, para o envio das documentações exigidas
para matrícula.

Os candidatos  convocados  deverão encaminhar  as  documentações  exigidas  para  a  sua
modalidade de concorrência relacionadas no item 1 do ANEXO II do Edital Nº 10/2021/PROGRAD/
UFCA,  no período de 23 e 25 de novembro de 2021,  exclusivamente via internet no endereço
eletrônico  https://sig.ufca.edu.br/sigaa/public/selecao/convocacao_pre_cadastro/acesso.jsf. Para
acessar o formulário o candidato utilizará o código de acesso recebido por mensagem eletrônica
enviada para o e-mail cadastrado no SiSU. 

O não envio da documentação nos termos e prazos estabelecidos nesta convocação gera a
exclusão  definitiva  do  candidato  do  processo  seletivo,  conforme  prescreve  o  EDITAL  nº
10/2021/PROGRAD/UFCA.

01. Cronograma Geral:
Atividade Período

Pré-cadastro on-line (envio das documentações)
Pelo candidato no endereço eletrônico : 
https://sig.ufca.edu.br/sigaa/public/selecao/convocacao_pre_cadastro/acesso.jsf

23 a 25 de novembro de 2021

Resultado Parcial 
Referente a modalidade de ampla concorrência. No endereço 
eletrônico: 
http://sisu.ufca.edu.br

03 de dezembro de 2021

Recurso on-line
Candidatos com indeferimento no resultado parcial. No endereço 
eletrônico : https://sig.ufca.edu.br/sigaa/public/selecao/recurso/acesso.jsf

06 e 07 de dezembro de 2021

Resultado Pós-Recurso 
Referente  a  modalidade  de  ampla  concorrência.  No  endereço
eletrônico: http://sisu.ufca.edu.br

10 de dezembro de 2021

Solicitação de Presencial de Matrícula 
Pelos candidatos “Classificados” no Resultado pós-Recurso

Data(s) a ser(em) agendada(s) após o
retorno das atividades presenciais
Item 16.1 do Edital 10/2021/PROGRAD/UFCA

Resultado Final
No endereço eletrônico: http://sisu.ufca.edu.br

Data(s) a ser(em) agendada(s) após o
retorno das atividades presenciais
Item 16.1 do Edital 10/2021/PROGRAD/UFCA
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02. Informações referentes ao procedimento de solicitação presencial de matrícula

A  solicitação presencial de matrícula só será permitida aos candidatos “classificados” no
resultado pós-recurso. 

As  datas  nas  quais  o  candidato  classificado  deverá  comparecer  à  UFCA  portando  as
documentações originais para realizar a solicitação presencial de matrícula nos termos prescritos
nos  subitens  15.1.2.  a  15.1.2.6.,  serão  divulgadas  no  site  do  SiSU  na  UFCA,  no  endereço
http://sisu.ufca.edu.br, observados os termos do item 16.1 do Edital.

16.1. As  datas  da  solicitação  presencial  de  matrícula  e  do  resultado  final  das
chamadas deste processo seletivo serão condicionadas ao retorno das atividades
presenciais na UFCA, as quais encontram-se suspensas em decorrência da pandemia
da COVID-19.

03. Relação nominal de convocados sub judice em ordem decrescente de classificação

Os candidatos aqui listados deverão enviar as documentações referentes à sua modalidade
de concorrência nas datas estabelecidas no presente cronograma (01. Cronograma Geral) e seguir
todas as prescrições constantes no EDITAL 10/2021/PROGRAD/UFCA e nesta convocação. 

ENEM NOME CURSO GRAU MOD NOTA CONVOCAÇÃO

20****840889 JOSE ATUALPA PINHEIRO LANDIM 
NETO

MEDICINA Bacharelado A00 776,38 SUB JUDICE

20****354501 JOAO VICTOR MONTEIRO DANTAS MEDICINA Bacharelado A00 775,31 SUB JUDICE

O candidato  poderá  obter  informações  adicionais  e  orientações  sobre o procedimento
pelo correio eletrônico: sisu@ufca.edu.br, nos dias úteis, nos horários das 8h às 12h e das 13h às
17h. 

Juazeiro do Norte-CE, 19 de novembro de 2021.

RODOLFO JAKOV SARAIVA LOBO
Pró-Reitor de Graduação

Universidade Federal do Cariri
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