Edital Processo Seletivo 1º/2010
º/2010
O Diretor Geral da Faculdade, no uso de suas atribuições, faz saber aos
interessados que encontram-se abertas as inscrições para o Processo Seletivo 1º/2010, em 09 de
novembro de 2009, observadas as seguintes condições:
1. DOS CURSOS E NÚMERO DE VAGAS OFERECIDAS
Curso
Administração
Artes Cênicas (Dança)
Contabilidade
Direito
Letras
Pedagogia
Serviço Social

Turno
Noturno
Noturno
Noturno
Noturno
Noturno
Noturno
Noturno

Vagas
100
100
100
100
100
100
100

Portarias
323 / 2006
3751 / 2002
3517 / 2002
2138 / 2003
3750 / 2002
1363 / 2005
323 / 2006

Semestres
8 semestres
6 semestres
8 semestres
10 semestres
6 semestres
6 semestres
8 semestres

Observação: O número mínimo para o funcionamento dos cursos oferecidos é de 30 alunos,
podendo esse número ser reduzido, a critério da Instituição.
A Faculdade reserva-se o direito de organizar as turmas de acordo com o espaço físico disponível,
em função dos aspectos administrativos e acadêmicos.
2. DAS INSCRIÇÕES E LOCAIS DE RECEBIMENTO
RECEBIMENTO E MATRÍCULAS:
As inscrições serão recebidas na Secretaria da Faculdade Tijucussu, conforme as
fases abaixo :

Inscrições: 1ª fase:
• De 09/11/2009 a 16/11/2009
• Resultado: Dia 17/11/2009
• Matrícula: De 17/11/2009 a 20/11/2009.

Inscrições:2ª fase:
• De 23/11/2009 a 30/11/2009
• Resultado: Dia 01/12/2009
• Matrícula: De 02/12/2009 a 07/12/2009

Inscrições:3ª fase:
• De 08/12/2009 a 14/12/2009
• Resultado: Dia 15/12/2009
• Matrícula: De 16/12/2009 a 18/12/2009
3. DA TAXA DE INSCRIÇÃO E FORMA DE PAGAMENTO
PAGAMENTO
A taxa de inscrição é de R$ 20,00 (vinte reais), devendo ser paga na Tesouraria da
Faculdade. A inscrição só será efetivada após o pagamento da taxa de inscrição e a apresentação
da documentação abaixo relacionada:
4. DA DOCUMENTAÇÃO PARA INSCRIÇÃO:
• 1 cópia do documento de identidade (R.G.) – obrigatório
• 1 cópia do Histórico Escolar – obrigatório (este documento não poderá conter emendas e
rasuras).
rasuras) Se as notas constantes dos históricos escolares apresentados pelos candidatos, não
foram atribuídas na escala de 0 (zero) a 10 (dez) deverão ser convertidas para essa escala
para efeito de determinação da média do candidato.
• 1 cópia do Documento comprobatório expedido pelo MEC contendo a nota do ENEM.
(optativo)
optativo).
optativo) O candidato que efetuar sua inscrição pela internet deverá apresentar os
documentos relacionados acima, no dia em que comparecer à Instituição para fazer a
redação, conforme agendamento pelo candidato em dias e horários disponibilizados pela
Instituição.
O candidato que estiver cursando o 3º (terceiro) ano do Ensino Médio deverá apresentar o
histórico escolar contendo as notas do 1º (primeiro), 2º (segundo) e 3º (terceiro) anos do
Ensino Médio, sendo que em relação ao 3º (terceiro) ano serão consideradas as notas até o
3º (terceiro) bimestre cursado, bem como, uma declaração de que o aluno está matriculado
no 3º (terceiro) ano do Ensino Médio.
Será vedado o direito à inscrição para candidatos treineiros.
Observação: O candidato, no ato da inscrição, deverá autorizar, por escrito, a Faculdade
Tijucussu a confirmar as notas obtidas junto ao MEC.
5. LOCAIS DE RECEBIMENTO
Na Secretaria da Faculdade:
Rua Martim Francisco, nº 471 – Bairro Santa Paula – São Caetano do Sul – São Paulo.
As inscrições poderão ser feitas também pela internet no endereço:
http://www.factijucussu.edu.br . e a secretaria estará entrando em contato, agendando sua
redação.
A Faculdade reserva-se o direito de prorrogar o período de inscrições acima desde
que haja vagas remanescentes.

6. DO LOCAL, DATA E HORÁRIO DA AVALIAÇÃO.
O Processo Seletivo 1º/2010 será contínuo e realizado a partir de 09 de novembro
de 2009 até 14 de dezembro de 2009 , conforme a data de inscrição do candidato, será o mesmo dia
a realização da prova, de acordo com a tabela abaixo:
Segundas às SextasSextas-feiras
Das 13 horas às 20h30 min.
Observação: Para a realização da redação o candidato deverá portar, impreterivelmente,
documento original de identidade, bem como o documento de inscrição, que serão apresentados
para a comissão de fiscalização, assim que for solicitado. Serão considerados documentos de
identidade para efeito de apresentação no dia da realização da redação as carteiras ou cédulas de
identidade expedida pelas Secretarias de Segurança, pelas Forças Armadas, pela Polícia Militar,
pelo Ministério das Relações Exteriores, bem como a Carteira Nacional de Habilitação (com
fotografia na forma da Lei Nº 9503/97).
A avaliação será realizada na Faculdade, sito à Rua Martim Francisco, nº 471 – Bairro Santa
Paula – São Caetano do Sul – São Paulo.
7. DA AVALIAÇÃO
A prova do Processo Seletivo 1º/2010 constará de uma Redação sobre um tema da
atualidade a ser sorteado aleatoriamente e também:
• 1- ENEM= 2007 e 2008 , com nota mínima de 45 pontos(total geral), conforme exigido
pela legislação do ENEM ; sem realização de redação;
• 2- Histórico Escolar + Redação ; onde a nota do histórico será avaliada de 0 a 100 pontos e
a redação, será avaliada com no mínimo 50 pontos, e a mesma não pode zerar, pois o aluno
será desclassificado.
8. DIVULGAÇÃO DE RESULTADOS:
Os resultados serão divulgados e afixados na Secretaria da Faculdade e pelo site
http://www.factijucussu.edu.br .
Serão considerados reprovados os candidatos que não obtiverem nota mínima de 50
(pontos), considerando a somatória dos pontos da nota de redação com a média das notas contidas
no Histórico Escolar do Ensino Médio.
O candidato que for reprovado poderá se reinscrever para submissão a nova
avaliação, nos moldes definidos, respeitando os prazos estipulados para o Processo Seletivo 1º/
2010.

Não haverá revisão de nota em hipótese alguma e, sob qualquer pretexto, não será
reconhecido e nem dado provimento a qualquer recuso sobre o resultado do Processo Seletivo
1º/2010.
O candidato aprovado que não efetuar sua matrícula no prazo estipulado será considerado
desistente e perderá o direito à vaga.
O candidato que efetivar a matrícula, poderá requerer até um dia útil antes do início
das aulas, o seu cancelamento e a devolução de 70% (oitenta por cento) do valor pago na
matrícula, mediante a apresentação de comprovante de matrícula em outra Instituição de Ensino
Superior.
Observação: O candidato que tenha realizado o curso de nível médio ou equivalente no exterior
deverá apresentar, no ato da matrícula, prova de equivalência de estudos expedida pela autoridade
educacional competente, devendo necessariamente constar as notas obtidas nas matérias e
disciplinas cursadas.
NO ATO DA MATRÍCULA SERÃO EXIGIDOS:
 Requerimento de matrícula em impresso próprio fornecido pela secretaria;
 1 foto 3x4, recente;
 Pagamento da primeira parcela e identificação escolar = crachá (no ato da matrícula) ;
Entregar 2 (duas) cópias
cópias autenticadas dos seguintes documentos (obrigatório):
 Histórico Escolar do Ensino Médio (2º grau) ou equivalente;
 Certificado de Conclusão do Ensino Médio (2º grau) ou equivalente;
 Certidão de Nascimento ou Casamento;
 CPF;
 Cédula de Identidade (RG) ;
 Certificado Militar ou Prova de Alistamento;
 Título de Eleitor;
 Comprovante de Endereço.
CASO O CANDIDATO TENHA MENOS DE 18 ANOS DEVERÁ COMPARECER ACOMPANHADO
DO PAI OU RESPONSÁVEL, DEVIDAMENTE DOCUMENTADO (CPF E RG)

