EDITAL PROCESSO SELETIVO 2019

O Presidente da Baião Consultoria e Contabilidade Ltda, Entidade Mantenedora da Faculdade de
Ciências Sociais Aplicadas de Belo Horizonte – FACISABH, credenciada pela Portaria do MEC 795
de 22/03/2002, torna publico o Processo Seletivo de 2019 nas modalidades: Personalizado,
Empresarial e ENEM, em conformidade com o disposto no Inciso II do Artigo 44 da Lei nº 9.394, de
20/12/96, nas Portarias MEC 1.120, de 16/07/99 e SESu 1.449, de 23/12/, 1.647, de 28/07/00, 2941
de 17/12/01, no Artigo 15 do Decreto 3.860, de 9/07/01, portaria 391 de 07/02/2002 e no Regimento
Interno. Período de inscrição se inicia em de 01/11/2018, para ingresso no primeiro semestre de
2019, com previsão de início em 18/02/2019. As inscrições podem ser feitas na Secretaria
Acadêmica ou pela internet facisa.com.br. Documentação exigida: a)Fotocópia da cédula de
identidade ou documento que a substitua legalmente, com foto e assinatura. b) Requerimento de
inscrição preenchido, incluindo o questionário sócio econômico e cultural, assinado. c) assinar, no
requerimento de inscrição, declaração de já ter concluído ou de estar regularmente matriculado no
Ensino Médio e de estar ciente que somente terá a sua matrícula homologada mediante a
apresentação do documento comprobatório de conclusão do Ensino Médio. d) Currículum Vitae,
para candidatos ao Processo Seletivo Empresarial, que tenham no mínimo 3 anos de experiência
profissional como empregado, autônomo ou empreendedor. Boletim do ENEM para os candidatos
do processo seletivo ENEM. Os cursos objeto deste edital são:

Cursos
Administração

Turno
Matinal 07:00 às 10:35

Administração

Noturno 18:55:00 às 22:30

Análise E Desenvolvimento De Sistemas

Matinal 07:00 às 10:35

Análise E Desenvolvimento De Sistemas

Noturno 18:55 às 22:30

Ciências Contábeis

Matinal 07:00 às 10:35

Ciências Contábeis

Noturno 18:55 às 22:30

Direito

Matinal 07:00 às 10:35

Direito

Noturno 18:55 às 22:30

Gestão Ambiental

Noturno 18:55 às 22:30

Gestão Comercial

Noturno 18:55 às 22:30

Gestão Comercial

EAD

Gestão De Recursos Humanos

Noturno 18:55 às 22:30

Gestão Financeira

Noturno 18:55 às 22:30

Gestão Hospitalar

Matinal 07:00 às 10:35

Gestão Hospitalar

Noturno 18:55 às 22:30

Letras - Língua Portuguesa

Matinal 07:00 às 10:35

. Caso não haja número suficiente de alunos aprovados em algum dos processos, o número de
vagas restante irá para o outro. A seleção dos candidatos Os candidatos do processo seletivo
personificado serão selecionados por meio de: Carta de exposição de motivos (40 pontos) e
entrevista pessoal com a direção e ou coordenação pedagógica de cursos (60 pontos). Os
candidatos ao Processo Seletivo Empresarial serão selecionados da seguinte forma: Avaliação
Curricular (20 pontos); Carta de Intenções (40 pontos) e Prova de Redação (40 pontos). A seleção
dos candidatos que tenham realizado o ENEM entre 2010 e 2018 será feita pelo Boletim de
Aproveitamento Individual. Para tanto, os candidatos deverão protocolizar na Secretaria Acadêmica
da FACISABH: 1) xerox do Boletim de Resultados; 1) xerox da carteira de identidade e o
comprovante de inscrição. As provas serão agendadas por grupos ou individualmente e serão
realizadas na sede da Faculdade. Os resultados estarão disponíveis no Quadro de Avisos da
Faculdade e no site www.facisa.com.br. Não serão fornecidas notas por telefone. Datas de
matrículas: serão divulgadas por meio de Edital da Diretoria no dia da prova. Perderá o direito à
vaga o candidato que não comparecer no prazo estabelecido para sua matrícula institucional ou não
apresentar os documentos exigidos. Não haverá matrícula condicional. O candidato que para a
matrícula se servir de documento falso ou inidôneo, terá a matrícula anulada, perderá as taxas
pagas e ficará sujeito às punições previstas em Lei. A FACISABH reserva-se o direito de não
funcionar qualquer das turmas previstas, caso não haja um número superior a 40 (quarenta) alunos
matriculados/turma/turno. Quando do não preenchimento das vagas, esgotadas todas as formas de
ingresso previstas neste Edital, a FACISABH se reserva o direito de transferência de turno dos
candidatos aprovados, conforme seu interesse e conveniência da Instituição, podendo ainda optar
pela realização de novo Processo Seletivo. Incorporar-se-ão a este Edital, para todos os efeitos, os
editais complementares ou avisos oficiais que vierem a ser publicados pela Faculdade. Os casos
omissos serão resolvidos pelo Diretor da Faculdade de Ciências Sociais Aplicadas de Belo
Horizonte ou por delegação desta.
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