
 
 

ERRATA 
 
 

Manual do Candidato, Resolução 13/22 e Edital N º 10/2022 
 
 

No item 1.1 do Manual do candidato do Vestibular de Medicina 2022.2, que trata 
sobre a utilização da nota do Enem como parte do concurso onde se lê:  
 

Em obediência ao que determina a Portaria do MEC nº 2.941, de 17 de 

novembro de 2001, no seu Art. 5º, a FACENE/RN reserva 5% do total de vagas 

ofertadas (3 vagas das 56 oferecidas pela IES) conforme o caso, em que será 

utilizado o resultado da parte objetiva do Exame Nacional do Ensino Médio – 

ENEM (excluindo-se a redação), referente a um dos anos válidos (2017, 2018, 

2019 e 2020) como parte do seu Processo Seletivo Vestibular de 2022.2, para 

aqueles candidatos que assim o desejarem, mediante manifestação de sua 

vontade, no ato da inscrição, anexando o arquivo escaneado do boletim do 

ENEM com as respectivas notas, no formato de imagem aceito e enviando-o 

junto à documentação restante e ao Requerimento de Inscrição. Caso 

contrário, será invalidada essa opção. 

 
 
Leia-se:  

Em obediência ao que determina a Portaria do MEC nº 2.941, de 17 de 

novembro de 2001, no seu Art. 5º, a FACENE/RN reserva 5% do total de vagas 

ofertadas (3 vagas das 56 oferecidas pela IES) conforme o caso, em que será 

utilizado o resultado da parte objetiva do Exame Nacional do Ensino Médio – 

ENEM (excluindo-se a redação), referente a um dos anos válidos (2018, 2019, 

2020, 2021) como parte do seu Processo Seletivo Vestibular de 2022.2, para 

aqueles candidatos que assim o desejarem, mediante manifestação de sua 

vontade, no ato da inscrição, anexando o arquivo escaneado do boletim do 

ENEM com as respectivas notas, no formato de imagem aceito e enviando-o 

junto à documentação restante e ao Requerimento de Inscrição. Caso 

contrário, será invalidada essa opção. 

 
 
Na Resolução Nº 13/22, no Capítulo III, Da Utilização da Nota do ENEM, como 
descrito no Art. 7º, onde se lê: 
 
 
 
Em obediência ao que determina a Portaria do MEC nº 2.941, de 17 de novembro de 
2001, no seu Art. 5º, a FACENE/RN reserva 5% do total de vagas ofertadas (3 vagas 
das 56 oferecidas pela IES) conforme o caso, em que será utilizado o resultado da 
parte objetiva do Exame Nacional do Ensino Médio – ENEM (excluindo-se a 
redação), referente a um dos anos válidos (2017, 2018, 2019 e 2020) como parte do 
seu Processo Seletivo Vestibular de 2022.2, para aqueles candidatos que assim o 



desejarem, mediante manifestação de sua vontade, no ato da inscrição, anexando o 
arquivo escaneado do boletim do ENEM com as respectivas notas, no formato de 
imagem aceito e enviando-o junto à documentação restante e ao Requerimento de 
Inscrição. Caso contrário, será invalidada essa opção.  
 
 
Leia-se:  
 
Em obediência ao que determina a Portaria do MEC nº 2.941, de 17 de novembro de 
2001, no seu Art. 5º, a FACENE/RN reserva 5% do total de vagas ofertadas (3 vagas 
das 56 oferecidas pela IES) conforme o caso, em que será utilizado o resultado da 
parte objetiva do Exame Nacional do Ensino Médio – ENEM (excluindo-se a 
redação), referente a um dos anos válidos (2018, 2019, 2020 e 2021) como parte do 
seu Processo Seletivo Vestibular de 2022.2, para aqueles candidatos que assim o 
desejarem, mediante manifestação de sua vontade, no ato da inscrição, anexando o 
arquivo escaneado do boletim do ENEM com as respectivas notas, no formato de 
imagem aceito e enviando-o junto à documentação restante e ao Requerimento de 
Inscrição. Caso contrário, será invalidada essa opção. 
 
 
 
 
No edital Nº10/22, em seu nº 6 que dispõe sobre inscrição, no item b, onde se lê:  
 

Em obediência ao que determina a Portaria do MEC nº 2.941, de 17 de novembro 

de 2001 no seu Art. 5º, a FACENE/RN reserva 5% do total de vagas ofertadas (3 

vagas das 56 oferecidas pela IES) conforme o caso, em que será utilizado o 

resultado da parte objetiva do Exame Nacional do Ensino Médio – ENEM 

(excluindo-se a redação), referente a um dos anos válidos (2017, 2018, 2019 e 

2020) como parte do seu Processo Seletivo Vestibular de 2022.2, para aqueles 

candidatos que assim o desejarem, mediante manifestação de sua vontade, no ato 

da inscrição, anexando o arquivo escaneado do boletim do ENEM com as 

respectivas notas, no formato de imagem aceito e enviando-o junto à 

documentação restante e ao Requerimento de Inscrição. Caso contrário, será 

invalidada essa opção. 

 

 

 
Leia-se:  
 
Em obediência ao que determina a Portaria do MEC nº 2.941, de 17 de novembro de 
2001 no seu Art. 5º, a FACENE/RN reserva 5% do total de vagas ofertadas (3 vagas 
das 56 oferecidas pela IES) conforme o caso, em que será utilizado o resultado da 
parte objetiva do Exame Nacional do Ensino Médio – ENEM (excluindo-se a 
redação), referente a um dos anos válidos (2018, 2019, 2020 e 2021) como parte do 
seu Processo Seletivo Vestibular de 2022.2, para aqueles candidatos que assim o 
desejarem, mediante manifestação de sua vontade, no ato da inscrição, anexando o 



arquivo escaneado do boletim do ENEM com as respectivas notas, no formato de 
imagem aceito e enviando-o junto à documentação restante e ao Requerimento de 
Inscrição. Caso contrário, será invalidada essa opção. 
 

 

 

 

                                                                                                  Mossoró, 31 de março de 2022. 
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