EDITAL DIR No 20/2017
ADITIVO AO EDITAL 13/2017, RERERENTE AO
PROCESSO SELETIVO POR MÉRITO I/2017 DAS
FACULDADES INTEGRADAS MACHADO DE ASSIS
– FEMA.

O Diretor Geral das Faculdades Integradas Machado
de Assis, mantidas pela Fundação Educacional
Machado de Assis-FEMA, no uso das suas
prerrogativas institucionais e legais, considerando o
que determina o Art. 10 do Regimento Unificado das
Faculdades, torna público o seguinte:

EDITAL
Art. 1º – No título “1 INSCRIÇÕES”, fica incorporada a seguinte redação:
“III - Aos portadores de Históricos Escolares da modalidade EJA ou outros que
contenham somente PARECER, lhes será atribuído o conceito 7,0 (sete), podendo os mesmos, a
seu critério, requerem a realização de prova de redação.
IV - O candidato poderá aproveitar a Redação do ENEM dos anos de 2010 a 20161,
informando obrigatoriamente na ficha de inscrição o nº de inscrição no ENEM e o respectivo
ano de realização da prova a ser aproveitada.
V – A todos os candidatos será oportunizada a possibilidade de realização de prova de
redação, desde que manifestem interesse no momento da inscrição. Na classificação final
prevalecerá a maior nota contida no histórico escolar (disciplina de língua portuguesa) ou prova
de redação.
VI - O valor da inscrição é de R$25,00”.
Art. 2º – Ao terceiro parágrafo do título “3 CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO”,
fica incorporada a seguinte redação:
“Os candidatos que optarem pela prova de redação poderão realiza-la no dia 09 de
junho, em primeira chamada e no dia 3 de agosto, em segunda chamada, as 14 horas, na
Unidade II da FEMA, situada na Rua Santa Rosa, 902”.
A aceitação da nota da prova do ENEM de anos anteriores somente ocorrerá se o candidato tiver sido
aluno concluinte do Ensino Médio no ano informado. A aceitação da nota da prova do ENEM de anos
anteriores somente ocorrerá se o candidato tiver sido aluno concluinte do Ensino Médio no ano informado.
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Art. 3º – O título “6 CONVOCAÇÃO DE SUPLENTES”, fica incorporada a seguinte redação:
“Em caso de vagas não preenchidas, ocorrerá a convocação de suplentes no período de
21 a 23 de junho de 2017 ou 07 a 11 de agosto. Os suplentes serão informados através de
publicação de edital e contato telefônico”.
DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Santa Rosa, RS 13 de junho de 2017.

Adm. ANTONIO ROBERTO LAUSMANN TERNES
Diretor Geral das Faculdades Integradas Machado de Assis
Mantidas pela Fundação Educacional Machado de Assis – FEMA
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