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EDITAL DE PROCESSO SELETIVO – 1º. SEMESTRE DE 2.018
A Diretora Geral da FAPSS – Faculdade Paulista de Serviço Social de São Caetano do Sul, no uso de suas
atribuições, torna pública as normas que regulamentam as provas para o Processo Seletivo 1° semestre
de 2.018, visando o preenchimento de vagas para os Cursos:
CURSO
ARTES VISUAIS
LICENCIATURA

AUTORIZAÇÃO
Autorizado pela Portaria SERES/MEC n° 770
publicada em 01/12/2016

VAGAS
80

SEMESTRES
8

GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS
TECNÓLOGO

Autorizado pela Portaria SERES/MEC n° 134
publicada em 06/05/2016

80

4

PEDAGOGIA
LICENCIATURA

Autorizado pela Portaria SERES/MEC n° 334
publicada em 06/05/2015

240

8

SERVIÇO SOCIAL
BACHARELADO

Reconhecida pela Decreto Federal n°74.349
publicada em 02/08/1974

125

8

• Forma das provas de acesso: Prova Tradicional em 02 de dezembro de 2.017;
• Período para agendamento: a partir do dia 01 de outubro de 2.017;
• Horário para agendamento: das 14h às 20h de 2ª. à 6ª. feiras e aos sábados das 8h às 14h;
• Local para a inscrição: Rua João Pessoa, 223 – Centro – São Caetano do Sul/SP;
• Taxa de Inscrição para o Processo Seletivo: R$ 27,00;
• Documento para inscrição no Processo Seletivo: cópia simples da Cédula de Identidade (RG);
• Local do exame: Rua João Pessoa, 223 – Centro – São Caetano do Sul/SP – Telefone: (11) 4238-6922;
• Duração máxima para realização da prova: 2 (duas) horas;
• Conteúdo do prova: O exame não ultrapassará os conhecimentos dos programas do Ensino Médio;
• Disciplinas e composição do exame: Linguagens, Códigos e suas Tecnologias = 20 questões, Ciências
Humanas e suas Tecnologias = 20 questões e Redação;
• Critérios de pontuação: Pontuação total de 100 pontos, sendo 40 pontos para a Parte I (questões de
múltipla escolha), 60 pontos para a Parte II (redação);
• Critérios de classificação: A classificação dos aprovados se dará em função da pontuação total obtida,
em ordem decrescente de pontos e terá sua divulgação em ordem alfabética. Em caso de empate na
última vaga, será classificado o candidato que apresentar a maior nota na Parte II – Redação, em
persistindo o empate, será classificado o candidato com maior idade;
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• Condições de eliminação: Será eliminado o candidato que obtiver a nota zero em uma das Partes;
• Divulgação dos resultados das provas agendadas: no dia seguinte a sua realização;
• Divulgação da classificação da prova tradicional dos candidatos: 03 de dezembro de 2.017

DA MATRÍCULA

a) O(a) candidato(a) aprovado(a) e classificado(a) na prova tradicional deverá efetuar sua matrícula até
o dia 22 de dezembro de 2.017;
b) O(a) candidato(a) aprovado(a) e classificado(a) na prova agendada deverá efetuar sua matrícula até
o terceiro dia útil seguinte à prova;

Documentos necessários para a matrícula: Deverão ser apresentados cópias simples dos documentos
abaixo, devidamente acompanhados de seus originais:
a. uma cópia do Histórico Escolar do Ensino Médio ou equivalente (frente e verso);
b. uma cópia do Certificado de Conclusão do Ensino Médio ou equivalente (frente e verso);
c. uma cópia da Certidão de Nascimento ou Casamento (frente e verso);
d. uma cópia da Cédula de Identidade (RG) e identificação do CPF (não será aceita cópia da CNH)
e. uma cópia do Título de Eleitor;
f. uma cópia do Certificado de Reservista ou Dispensa de Incorporação (homens);
g. uma cópia de Comprovante de Endereço (emitido por empresa pública);
h. 1 foto 3x4 recente.
Observações:
1) para candidatos menores de 18 anos, além dos documentos acima, deverão se fazer acompanhar do
Pai ou Mãe ou Responsável legal e munidos de uma cópia da Cédula de Identidade (RG) e CPF;
2) para a matrícula, não será aceita a CNH (carteira nacional de habilitação).

São Caetano do Sul, 01 de outubro de 2.017

