FACULDADE SAGRADA FAMÍLIA
ATO EDITAL Nº. 01/2018
PROCESSO SELETIVO 2018/1
A Faculdade Sagrada Família, mantida pela Associação Família de Maria,
credenciada pela Portaria nº. 300, de 24 de março de 2011, publicada em D.O.U.,
em 25 de março de 2011, recredenciamento pela portaria nº 1.517 de 22 de
dezembro de 2016, por meio da Comissão do Processo Seletivo, abrirá inscrições
para os seguintes Cursos Superiores: 1) Bacharel em Ciências Contábeis,
reconhecido pela portaria nº nº 876 de 10/11/2015, (4 anos) no turno noturno – 50
vagas; 2) Bacharel em Administração , reconhecido pela portaria nº 69, de 29 de
janeiro de 2015 (4 anos), no turno noturno – 50 vagas ; 3) Licenciatura em
Pedagogia, reconhecido pela portaria nº 426, de 28 de julho de 2014 (4 anos) no
turno noturno – 50 vagas ; 4) Licenciatura em Ciências Sociais, reconhecido pela
portaria nº 432, de 29 de julho de 2014 (4 anos) no turno noturno – 50 vagas.
À Faculdade Sagrada Família reserva-se o direito de cancelar o ingresso em
qualquer um dos cursos caso o número de candidatos seja inferior ao número de
alunos necessários para compor a(s) turma(s). Neste caso, os alunos poderão optar
por outro curso oferecido pela IES, desde que respeitado o número de vagas,
autorizadas e/ou remanescentes, ou poderão ser ressarcidos da taxa de inscrição.
Havendo sobra de vagas no processo seletivo de verão, a IES oferecerá um novo
processo seletivo para preenchimento das vagas remanescentes.
O processo de seleção será classificatório e contará com provas de Língua
Portuguesa, Matemática, Atualidades e Redação, com programas limitados ao
conteúdo obrigatório do Ensino Médio. As inscrições estarão abertas de 1º de
novembro a 1º de dezembro de 2017, através do site www.fasf.com.br. O processo
seletivo constará de provas a serem realizadas dia 04 de dezembro de 2017 das
19h às 22h30. As provas serão realizadas na Faculdade Sagrada Família. A IES
utilizará também a prova agendada como forma de ingresso a partir de 18 de
dezembro de 2017 a 16 de fevereiro de 2018, nos seguintes horários: das 14h às
22h, sito Avenida Vicente Machado, n° 890, Centro na cidade de Ponta Grossa,
Estado do Paraná.
A taxa de inscrição será cobrada em forma de doação de alimento: 1(uma) lata de
leite em pó 400g ou 3kg (três quilos) de arroz, feijão ou farinha de trigo, ou 2(dois)
litro de óleo de soja. O regulamento para o Processo Seletivo encontra-se
publicado no Manual do Candidato o qual se encontra no site da IES.
Publique-se.
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