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São Paulo, 16 de outubro de 2014. 
 
Prezado Candidato, 
 
Para que tenhamos sucesso na realização deste processo seletivo, algumas 
normas se fazem necessárias, com o objetivo de orientar os procedimentos de 
todos os envolvidos. 
 
Desejamos uma boa leitura, 
 
A Coordenação. 
 
 
1. OBJETIVO 
O objetivo deste Edital é regulamentar o Processo Seletivo a distância para 
seleção de alunos da 6ª turma do curso de Graduação em Medicina ministrado 
através do convênio com a UM – Universidad de Morón. 
 
Graduação em Medicina 
Este curso será ofertado presencialmente, com duração mínima de seis anos 
através da parceria firmada entre as seguintes instituições: 
 

• Fundação Universidad de Morón; 

• Instituto Sul-Americano de Pesquisa e Desenvolvimento; 

• Associação Educacional Latino Americana. 
 
Para um maior detalhamento dos documentos das Instituições, ou do convênio, 
acesse: http://www.isped.com.br/graduacao/instituicao.html  
 
1.1. PÚBLICO-ALVO DO CURSO 
Qualquer pessoa com ensino médio completo que tenha interesse em cursar 
medicina na Argentina. 
 
1.2. AOS CANDIDATOS 
Para assegurar a idoneidade, transparência e boa condução do processo 
seletivo, caberá: 
1.2.1. Ao candidato com ensino médio completo: 
i. Ponderar quanto a: conteúdo programático do curso, sua disponibilidade de 
tempo para estudo e transferência de residência para a Argentina, grau de 
escolaridade compatível com o solicitado, conhecimentos mínimos de 
informática, acesso à Internet, disciplina, perseverança e pacto familiar 
organizando uma nova rotina a ser adotada em outro pais; 
ii. Estar ciente de que a data e horário da prova de seleção online só poderão 
ser alterados nos casos em que não haja a realização da prova.  
iii. Estar ciente da necessidade de acesso estável a Internet de velocidade 
mínima de 512 kbps, que deverá estar totalmente dedicada à realização do 



processo seletivo. O candidato não poderá obter qualquer tipo de auxílio 
externo. 
1.2.1.1 O processo seletivo será realizado a distância, todo online, através de 
seis etapas: 
i. Inscrição 
ii. Agendamento da Prova 
iii. Realização da Prova 
iv. Divulgação do Resultado 
v. Efetivação da Matrícula 
vi. Envio da Documentação 
 
2. INSCRIÇÕES PARA O PROCESSO SELETIVO 
2.1 O período de inscrição para participar do Processo Seletivo a Distância, 
para preenchimento de vagas remanescentes da 6ª Turma de Graduação em 
Medicina, será de 20 de outubro a 20 de dezembro de 2014, ou enquanto 
durarem as vagas remanescentes, sendo que o candidato deverá realizar a 
prova online, de acordo com as datas disponíveis no sistema. 
2.2 As inscrições deverão ser efetuadas pelo requerente no portal: 
http://www.isped.com.br 
 
3. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS SOBRE A INSCRIÇÃO 
3.1. Para se inscrever no processo seletivo, o candidato deverá acessar o 
portal www.isped.com.br, onde após acessar e ler todas as informações 
referentes ao curso deverá clicar no botão correspondente a inscrições para o 
processo seletivo disponível no referido portal, optando pela opção “Ensino 
Médio” ou “Nível Médio”. 
3.2. O candidato será então direcionado ao Sistema de Inscrições, cujo layout 
de acesso solicitará seus dados pessoais e institucionais. 
3.3. Ao preencher todos estes dados, o sistema lhe confirmará a inscrição, 
gerando e encaminhando ao e-mail cadastrado uma senha, a qual será 
utilizada durante todo seu processo de seleção. 
3.3.1 Atenção: observe se este e-mail não foi direcionado a caixa de spam, ou 
lixo eletrônico do seu e-mail. 
3.4. Todos os aceites clicados no portal são registrados e se configuram como 
assinatura eletrônica do candidato, registrando sua concordância com os 
termos apresentados e a concordância com este Edital. 
3.5. Não haverá qualquer cobrança para inscrição, agendamento ou realização 
de prova. O processo de seleção é totalmente gratuito. 
3.6. O candidato deverá ficar atento aos dados cadastrados informados na 
inscrição, pois é por meio deles que a coordenação entrará em contato. 
3.7 A atualização cadastral será permitida enquanto seu acesso à Home do 
Candidato estiver disponível. Procure mantê-los atualizados. 
3.8. A Coordenação do Processo Seletivo efetuará processos de validação 
dos dados dos candidatos aprovados. 
 
4. DO PROCESSO DE SELEÇÃO 
4.1. Obedecidos aos critérios definidos no público-alvo, somente serão aceitos 
para inscrição no curso, portadores de certificado do ensino médio de 
instituição e cursos reconhecidos pelo MEC. 
4.2. A seleção será composta da seguinte maneira: 



4.2.1. Através de prova de seleção online composta por 80 questões objetivas, 
sendo: 
i. 10 de português 
ii. 10 de matemática 
iii. 10 de história 
iv. 10 de geografia 
v. 10 de biologia 
vi. 10 de física 
vii. 10 de química 
viii. 5 de espanhol 
ix. 5 de inglês 
4.2.1.1. Os candidatos concorrerão às vagas entre si, sendo elas distribuídas 
aos melhores colocados. 
4.3 Os candidatos não aprovados perderão direito a realização de nova 
tentativa para o mesmo processo seletivo, perdendo direito a vaga, 
instantaneamente. 
4.4. Prevalecendo empate entre os candidatos de nível médio, os critérios de 
desempate obedecerão à ordem de acertos nas provas online, conforme 
elencado abaixo: 
i. maior pontuação em espanhol 
ii. maior pontuação em biologia 
iii. maior pontuação em química 
iv. maior pontuação em matemática 
v. maior pontuação em física 
vi. maior pontuação em português 
vii. maior pontuação em história 
viii. maior pontuação em geografia 
ix. maior pontuação em inglês 
4.5. Prevalecendo empate entre eles será considerada a idade em anos, 
meses e dias, comprovada documentalmente, sendo privilegiado o candidato 
mais velho. 
4.6. Para que o candidato possa participar do processo de seleção online é 
necessário que possua acesso à Internet, e os computadores em que fizerem 
prova tenham acesso à impressora e instalado o software Acrobat Reader 
(www.adobe.com/br/).  
 
5. DA PROVA DE SELEÇÃO ONLINE 
5.1. As provas de seleção online à distância serão realizadas individualmente 
na residência do candidato ou em local de acesso seguro. 
5.1.1. Cada prova será formada por 80 questões de múltipla escolha. 
5.1.2 Ao se inscrever, o candidato deverá ler e dar ciência ao Termo de 
Responsabilidade que atestará que o mesmo realizou a prova individualmente, 
sem consulta a qualquer tipo de fonte e sem qualquer tipo de ajuda. 
5.1.3 O horário de agendamento sempre será baseado no horário de Brasília. 
5.1.4 Os horários disponíveis para realização das provas são: 

• 1º Horário: 0800min às 12h00min 

• 2º Horário: 14h00min às 18h00min 

• 3º Horário: 19h00min às 23h00min 
5.1.5 A prova estará disponível na Home do Candidato no dia e horário 
agendado. 



5.1.6 Para cada horário será permitido à realização de apenas 10 provas 
simultâneas para evitar transtornos relacionados à lentidão, ou perda de 
conexão oriunda do aumento de tráfego. 
5.1.7 A partir da hora de início do exame pelo candidato, o mesmo terá até 4 
horas (quatro horas) para o término, sendo que, cada questão permite utilizar 
um tempo máximo de 3m (três minutos). 
5.1.8. Se o acesso à prova acontecer fora do horário inicial, o tempo não será 
prorrogado, devendo o candidato finalizar o acesso até o término do horário 
previsto, sendo: 
i. para o primeiro horário: 12h00 
ii. para o segundo horário: 18h00 
iii. para o terceiro horário: 23h00 
5.1.9. Findo horário indicado para o término, o sistema concluirá a 
participação, independente do número de questões até então resolvidas. Para 
estes casos não haverá prorrogação de tempo, ou possibilidade de nova 
participação no processo seletivo, em caso de não aprovação. 
5.1.10. O candidato poderá fazer as provas na ordem que lhe for conveniente, 
indicando sua opção no menu disponível. 
5.1.11 Se o candidato se deparar com problemas técnicos que o impeça de 
realizar a prova, caberá a ele preencher a “Ficha Para Relato de Problemas 
Técnicos”, informando o ocorrido, e encaminhando o referido documento ao e-
mail processoseletivo@isped.com.br. Neste caso, se houver o deferimento da 
solicitação, o candidato terá nova data agendada pelo setor responsável. 
 
5.2 DO CONTEÚDO DA PROVA 
5.2.1. O conteúdo abrangente da prova a ser aplicada, bem como modelo de 
exames tradicionais aplicados em anos anteriores, poderão ser consultados no 
link do processo seletivo disponível no portal www.isped.com.br.  
 
6. DIVULGAÇÃO DO RESULTADO DO PROCESSO DE SELEÇÃO 
6.1. A lista de aprovados será divulgada ao grupo de candidatos que prestarem 
a prova online através da própria Home do Candidato. 
6.2 A divulgação estará disponível na guia Meus Resultados em até 48 horas 
úteis após a realização da prova. 
6.3 Os candidatos aprovados também serão contatados via e-mail e telefone. 
6.4. Cabe ao candidato a verificação de aprovação no processo seletivo. 
 
7. DOS RECURSOS 
7.1. O candidato que desejar interpor recursos contra a prova realizada disporá 
de até três dias úteis para fazê-lo, a contar do dia subsequente ao da 
divulgação do resultado. 
7.2. O candidato deverá ser claro, consistente e objetivo em seu pleito. O 
recurso inconsistente ou intempestivo será preliminarmente indeferido. 
7.3. Os recursos devem ser interpostos exclusivamente pelo candidato escrito 
e encaminhado dentro do prazo mencionado no subitem 7.1, através do e-mail 
processoseletivo@isped.com.br. 
7.4. Se o recurso interposto resultar anulação ou impugnação de item 
integrante de prova, a pontuação correspondente a esse item será atribuída a 
todos os candidatos que o resolveram. 
 



8. DO PERÍODO DE MATRÍCULA: 
8.1. Alunos aprovados deverão realizar a efetivação de matrícula online 
pela Home do Candidato, dentro do período de 05 dias úteis, a partir da data 
do resultado final. 
8.2 O candidato aprovado deverá concordar com os termos de efetivação de 
matrícula; imprimir o contrato e demais fichas necessárias para inscrição; 
anexar os documentos necessários solicitados no portal; efetuar o pagamento 
da taxa de matrícula; anexar os documentos necessários que serão 
informados; e enviar via correio através de carta registrada, ao endereço 
indicado que será divulgado após liberação da última etapa (envio da 
documentação). 
8.3. A efetivação da matrícula estará sujeita ao recebimento, em até 30 dias, 
de todos os documentos exigidos, e do pagamento da taxa de matrícula que 
deverá ser realizado através de boleto bancário emitido após confirmação da 
matrícula, na própria Home do Candidato, ou via cartão de crédito parcelado 
em até 6 (seis) vezes por meio da Sede do ISPED. 
8.4 Candidatos que porventura perderem o prazo de matrícula não terão 
direito a vaga, que será realocada para outro candidato. 
 
9. NÚMERO DE VAGAS NO CURSO 
9.1. O referido processo seletivo é realizado para preencher as vagas 
remanescentes do processo seletivo ocorrido no dia 14 de setembro de 2014. 
 
10. DISPOSIÇÕES FINAIS 
10.1. Ao se inscrever para realizar a prova, o candidato inscrito declara, 
tacitamente, que conhece e concorda com as regras do presente regulamento. 
10.2. Os casos omissos que possam surgir durante a execução deste processo 
seletivo serão avaliados pela comissão de Coordenação do curso. 
10.3. Dúvidas que o candidato tenha, deverão ser sanadas através do telefone 
(11) 3105-8080 ou pelo e-mail processoseletivo@isped.com.br. 
 
 
Desejamos boa sorte a todos os candidatos. 
 
 
Coordenação Acadêmica 
 
Associação Educacional Latino Americana 
CNPJ: 12.295.018/0001-47 


