
FACULDADE DE TECNOLOGIA PORTO SUL - FAPS 
PROCESSO SELETIVO PARA O ANO LETIVO DE 2020 DAS VAGAS DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO 

 

Braz Bello Junior, Diretor Geral da Faculdade de Tecnologia Porto Sul, faz saber que se encontra aberto Processo Seletivo 2019/2020, para 

candidatos às vagas autorizadas pelo Ministério da Educação nos Cursos Superiores de Tecnologia em Recursos Humanos, Logística, Gestão 
Pública e Eventos. As inscrições serão realizadas na Faculdade Praia Grande, situada na Avenida Presidente Kennedy nº 4.000, Bairro da 
Aviação, no período de 20/09/2019 a 25/10/2019. A formalização da inscrição ocorrerá mediante pagamento da taxa de inscrição no valor 
de R$ 70,00 (setenta reais) nas instituições financeiras indicadas pela Faculdade. O Processo Seletivo 2019/2020 constará de 1 (uma) prova 

com duas partes: (A) 30 (trinta) questões de múltipla escolha atribuindo-se 1 (um) ponto para cada questão correta, sendo 8 (oito) de 

Português, 8 (oito) de Matemática, 4 (quatro) de Biologia e 10 (dez) de Conhecimentos Gerais, e (B) uma Redação com atribuição dos 

conceitos “Satisfatório” ou “Insatisfatório”. A referida prova será aplicada em 1 (um) dia e será realizada no dia 26 de outubro de 2019, das 
14:15 às 18:15 horas, em Praia Grande/SP, na Avenida Presidente Kennedy nº 4.000. Os candidatos deverão estar munidos de caneta 

esferográfica azul ou preta, lápis e borracha, além do original da Cédula de Identidade (RG), e do Cartão de Identificação do Candidato. Os 
portões serão abertos as 13:00 horas e serão fechados as 14:00 horas, impreterivelmente. Os candidatos serão classificados por ordem 

decrescente da somatória dos pontos obtidos no curso escolhido. Em caso de empate, o fator de desempate será a melhor pontuação nas 

questões de Português, Matemática, Biologia e Conhecimentos Gerais, respeitada esta ordem de disciplinas. Na hipótese de permanecer o 

empate, haverá sorteio em local público a ser divulgado. Será considerado desclassificado, o candidato que se ausentar e/ou obter conceito 

"insatisfatório" na redação. Vagas não preenchidas serão preenchidas pelos candidatos inscritos levando em consideração a continuidade da 

classificação do processo seletivo. A lista de classificação dos candidatos aprovados estará à disposição para a consulta dos interessados no 
sítio da FAPS (www.faps.com.br), sendo a data de divulgação do resultado do vestibular será em 30 de outubro de 2019, a partir das 19:00 
horas. A data das matrículas para os aprovados está prevista para os dias 4 e 5 de novembro de 2019, das 9:00 às 13:00 horas e das 14:00 às 
21:00 horas. As vagas não preenchidas no processo seletivo do dia 26 de outubro serão oferecidas no processo seletivo continuado realizados 

através de provas semanais aos sábados das 9:00 às 13:00 horas, com critério semelhante para classificação. A divulgação dos resultados do 

processo seletivo continuado serão às quartas-feiras subseqüentes à realização das provas, e as matrículas deverão ser realizadas nas quintas 

e sextas-feiras subseqüentes à realização das provas, também sendo divulgadas através do sítio na internet da FAPS. Para a matrícula, os 

candidatos classificados deverão apresentar taxa de matrícula duas fotos 3x4 e mais duas cópias autenticadas dos seguintes documentos ou 

cópia simples com a apresentação dos documentos originais: RG, Título de Eleitor, CPF, Certidão de Nascimento/Casamento, Histórico Escolar 

(ensino médio), Certificado de Conclusão (ensino médio) e Certificado de Alistamento Militar ou reservista, comprovante de IPTU e residência. 

Turmas de menos de 50 (cinquenta) alunos matriculados não serão efetivadas e o dinheiro da inscrição será devolvido, a menos de decisão em 

contrário da Direção-Geral. Praia Grande, 20 de Setembro de 2019. Prof. Dr. Braz Bello Junior – Diretor Geral. 
 


