EDITAL Nº 22/2017

Dispõe sobre o Processo Seletivo Complementar de Verão 2018/1

A Presidente da Comissão do Processo Seletivo da Faculdade Palotina de Santa Maria
(RS), torna público que, de 05 dezembro de 2017 a 18 de fevereiro de 2018, estarão abertas
as inscrições para o Processo Seletivo Complementar de Verão 2018/1, para ingresso no
primeiro semestre letivo de 2018. A prova poderá ser realizada em duas datas, nas
condições a seguir:
A) - Na primeira opção o candidato poderá realizar a prova no prédio da Faculdade
Palotina - Campus Patronato, Rua Pe. Alziro Roggia, nº 115, Santa Maria (RS), no
dia 19 de dezembro de 2017, com início às 19h e término às 22h. Para isso deverá
inscrever-se pela internet – endereço eletrônico: www.fapas.edu.br/vestibular - de
07 a 17 de dezembro de 2017. Para a efetivação da inscrição, o candidato deverá
realizar o pagamento do boleto até 18 de dezembro. A divulgação dos aprovados
será no dia 20 de dezembro de 2017 e as matrículas acontecerão de 20 a 22 de
dezembro de 2017.
B) - Na segunda opção o candidato poderá realizar a prova no prédio da Faculdade
Palotina - Campus Patronato, Rua Pe. Alziro Roggia, nº 115, Santa Maria (RS), no
dia 20 de fevereiro de 2018 com início às 19h e término às 22h. Para isso deverá
inscrever-se pela internet – endereço eletrônico: www.fapas.edu.br/vestibular - de
07 de dezembro de 2017 até 18 de fevereiro de 2018. O pagamento deverá ser
efetuado até 19 de fevereiro. A lista dos classificados será divulgada no dia 21 de
fevereiro de 2018 e as matrículas serão realizadas de 21 a 23 de fevereiro de
2018.
Obs: No momento da Inscrição o candidato deve clicar no link o qual indica o dia
escolhido para realizar o Vestibular.

O Processo Seletivo Complementar constitui-se de uma Redação e de uma Questão
Temático-discursiva referente à sua área de seleção, ambas de caráter eliminatório.

1. Cursos: A seleção destina-se ao preenchimento de vagas nos Cursos de
Administração, Direito e Filosofia.
2. Investimento: O valor da taxa de inscrição é de R$ 35,00 (trinta e cinco reais), a
serem pagos na rede bancária ou casas lotéricas, por meio do boleto disponível no
site citado no item 2, impresso após o preenchimento do formulário eletrônico.
3. Vagas: O número de candidatos selecionados, para cada curso, dependerá do
número de vagas existentes não preenchidas no Processo Seletivo de Verão 2018/1.

Santa Maria (RS), 04 de dezembro de 2017.

Prof. Geonice Tonini Hauschildt
Presidente

