
Prova de
seleção 

Dias 21 e 22  de janeiro
Às 13h



INSTRUÇÕES PARA A PROVA
Processo Seletivo MedEnsina 2023

Boa tarde,

Este e-mail contém instruções para a realização da prova neste fim de semana.

Abaixo, está anexado a data e o ensalamento de cada candidato. Busque seu nome e tenha
em mãos, no dia da prova, as informações contidas no pdf. Esta lista também está
disponível pelo nosso site.

ENSALAMENTO SÁBADO.pdf
ENSALAMENTO DOMINGO.pdf

A prova será realizada às 13h no horário de Brasília. Os portões abrem às 12h e fecham
estritamente às 13h. Atrasos não serão tolerados. Assim, orienta-se que o candidato
chegue com ao menos 1h de antecedência para realização da prova.

A prova será realizada no Poliedro Vila Mariana, no endereço R. Madre Cabrini, 38 - Vila
Mariana. O prédio se encontra a 700m do metrô Vila Mariana, na linha azul. Mais
informações de como chegar se encontram no pdf anexado a este e-mail. Não haverá
estacionamento disponível no dia da prova.

Orientações para chegar ao Poliedro Vila Mariana no dia da prova.pdf

Você deverá levar no dia da prova:

● Comprovante de inscrição (comprovante de pagamento da taxa, enviado pela
plataforma Wix ou comprovante de pagamento do boleto realizado no banco de sua
preferência)

● Documento original com foto correspondente aos dados fornecidos na inscrição
(preferencialmente RG ou CNH, ou, no caso de o nome social não constar no
documento para a população transgênera, levar um documento atualizado, como
Bilhete Único, por exemplo)

● Comprovante de vacinação para covid-19 físico ou eletrônico, das 2 doses ou
dose única, de acordo com o Decreto Municipal da cidade de São Paulo nº60.989.

● Caneta esferográfica preta. É permitido o uso de lápis (ou lapiseira) para rascunho,
bem como borracha e apontador.

● Máscara descartável
● O candidato poderá trazer água e alimentos leves.

https://drive.google.com/file/d/1QRNGaoH3V9wHlI_ZJYp8wZFSjZ5g017B/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1JvpDTkEMjDwNKg1psqmopIWAvcmq4jel/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ZfsNCkEGMaYzg287ag0eZ8_5iWugQGBM/view?usp=sharing


Não serão aceitos outros documentos, como certidão de nascimento, título de eleitor,
carteira ou caderneta escolar.

Confira o Edital 2023 para informações como: formato da prova, itens não permitidos no
local de prova e acréscimo de tempo para candidatos PCD.

Edital PS Alunos 2023 (3) (1).pdf

Informações gerais:

● Horário de abertura dos portões: 12h
● Horário de fechamento dos portões: 13h
● Tempo mínimo de permanência: 1h30 Duração da prova: 4h
● Endereço: R. Madre Cabrini, 38 - Vila Mariana

Atenciosamente,
Diretoria MedEnsina - 2022

Curso Pré-Vestibular MedEnsina
Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo

Av. Dr. Arnaldo, 455 - Subsolo - CEP 01246-903 - Cerqueira César
medensina@fm.usp.br
www.medensina.com

https://drive.google.com/file/d/1MPK7HUbDiSyZy__7_2NoKAvxX9BFEUiW/view?usp=sharing

