
 

EDITAL – Nº. 03, DE 20 DE FEVEREIRO DE 2016. 
PROCESSO SELETIVO DE VERÃO - 2º QUADRIMESTRE/2017 

 

 
A FAESP – Faculdade Anchieta de Ensino Superior do Paraná, por intermédio da 
Central de Vestibular, declara abertas as inscrições para o Processo Seletivo, para os 
Cursos de Graduação a Distância, para o 2º Quadrimestre de 2017. Vagas e Cursos 
ofertados: 247 vagas para o Curso de PROCESSOS GERENCIAIS, autorizado pela 
Portaria nº 118/16; 241 vagas para Curso de LOGÍSTICA (tecnologia) – autorizado 
pela Portaria nº 117/16; 237 vagas para Curso de GESTÃO DA PRODUÇÃO 
INDUSTRIAL (tecnologia) – autorizado pela Portaria nº 115/16; 240 vagas para Curso 
de GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS (tecnologia) – autorizado pela Portaria nº 
116/16. Inscrições abertas: de 21/02/2017 à 31/05/2017. Processos Seletivos 
agendados serão realizados no período de 21/02/2017 à 31/05/2017. Valor da 
Inscrição: R$ 30,00 (Trinta Reais). Os documentos necessários para inscrição serão o 
RG e o CPF. O Processo Seletivo será composto de: 01 (uma) REDAÇÃO EM 
LÍNGUA PORTUGUESA, 10 (dez) questões objetivas de LÍNGUA PORTUGUESA e 
10 (dez) questões objetivas de MATEMÁTICA. A avaliação terá como critério para a 
prova de Redação notas de 0,0 (zero) a 10,0 (dez) pontos e nas Provas Objetivas, a 
cada questão correta será atribuído 1,0 (um) ponto. Para aprovação no processo 
seletivo o candidato terá que obter no mínimo 3,0 (três) pontos na prova de redação 
em Língua Portuguesa e 1,0 (um) ponto em cada uma das provas objetivas. O 
resultado será divulgado em edital interno e no site da FAESP em até 72 (setenta e 
duas) horas após a realização. O Processo Seletivo somente terá validade para o 
semestre em que foi realizado. O critério de desempate para os candidatos será a 
maior nota obtida na prova de redação em Língua Portuguesa, persistindo o empate, 
será considerada a maior idade do candidato no momento do resultado. O conteúdo 
das provas encontra-se no Manual do Candidato disposto na Secretaria Acadêmica da 
FAESP. A FAESP reserva-se direito de não ofertar os cursos que não completarem 
25% de alunos matriculados. A Instituição é filiada ao FIES e PROUNI.  
 
 

 

 

 

 

Prof. Dr. Daniel Roberto de Almeida  
Diretor Geral da FAESP 

 


