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FACULDADE DE TECNOLOGIA DE PRESIDENTE PRUDENTE

Edital de Vagas Remanescentes nº 03 /2018 de 06/08/2018

A Diretora da Faculdade de Tecnologia de Presidente Prudente (FATEC Presidente
Prudente), no uso de suas atribuições legais, faz saber que estão abertas inscrições para participação no
processo seletivo de Vagas Remanescentes nos cursos de Tecnologia em Agronegócio e Tecnologia
em Análise e Desenvolvimento de Sistemas, referente ao segundo semestre letivo de 2018
I - DAS VAGAS
1- Distribuição das vagas disponíveis para vagas remanescentes por Curso e turno:
Curso
Tecnologia em Agronegócio

Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de
Sistemas

Turno

Número de Vagas

Manhã

12

Manhã

08

II - DA INSCRIÇÃO

1- As inscrições deverão ser realizadas na Secretaria Acadêmica da FATEC Presidente Prudente,
na Rua Terezina, nº 75 – Vila Paulo Roberto, Presidente Prudente-SP, nos dias 08 a 09 de Agosto de
2018, no horário das 8h00min às 11h00min e 13h00min às 17h00min.

2- Podem participar do processo os candidatos que já possuam formação em nível superior.
3- O candidato poderá solicitar a vaga somente para um único curso e turno.
4- Os candidatos às vagas remanescentes na FATEC Presidente Prudente, deverão apresentar, no
ato da inscrição, os seguintes documentos originais com as cópias ou cópias autenticadas:
a) Requerimento dirigido ao Diretor da Faculdade (formulário padrão retirado na Secretaria
Acadêmica da FATEC Presidente Prudente);
b) Diploma do Ensino Superior
c) Histórico Escolar do ensino superior
d) Curriculum Vitae
5- O requerimento não será aceito caso o candidato não apresente a totalidade de documentos
solicitados.
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6- A efetivação da inscrição se dará após a análise da documentação pela Secretaria Acadêmica da
FATEC Presidente Prudente.

III - DO PREENCHIMENTO DAS VAGAS
1- A prioridade no preenchimento das vagas é a seguinte:
a) Candidatos que tenham formação superior na área do curso;
b) Candidatos que tenham formação superior em outras áreas e atuem na área do curso;
c) Candidatos que tenham formação superior em outras áreas.
2- Os inscritos serão submetidos a uma entrevista com o coordenador do curso e um docente da
área no dia 10 de agosto de 2018, na FATEC Presidente Prudente.
3 - O não-comparecimento a entrevista implica a imediata desclassificação do candidato.
4 - A entrevista também será usada como critério de seleção dos candidatos.
IV - DA DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS
Os nomes dos candidatos selecionados serão divulgados pela Secretaria Acadêmica da FATEC
Presidente Prudente em 13 de agosto a partir das 10h00min.
V - DA EFETIVAÇÃO DE MATRÍCULA
As matrículas dos candidatos selecionados serão realizadas junto à Secretaria Acadêmica da
FATEC Presidente Prudente no dia 14 e 15 de agosto, 9h00min às 11h00min e 13h00min às
16h00min.
VI - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
1- Os casos omissos neste Edital serão resolvidos pela Congregação.
2- Das decisões relativas ao processo seletivo de vagas remanescentes não cabe recurso.
3- Em caso de não-efetivação ou de desistência da matrícula, o candidato pode solicitar, através de
formulário próprio, a devolução dos documentos apresentados.
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