VESTIBULAR 2016.2
EDITAL Nº 01/16

Edital para o Processo Seletivo 2016.2 da
FACULDADE 2001.

A FACULDADE 2001, localizada na cidade de Recife/PE, com sede na Avenida São Paulo, 257 –
Bairro de Jardim São Paulo, Recife/PE – CEP: 50781-600, Credenciada através da Portaria nº 1.215,
publicada no D. O.U de 18/12/2013. Faz publicar por meio deste, que estão abertas as inscrições para o
processo seletivo Agendado 2016.2.
Serão ofertadas 100 vagas para o curso noturno, de Bacharelado em Administração-Portaria de
Autorização nº 732 (D.O.U de 23/12/2013); com conceito 4 do MEC.
Disposições gerais:
a) Qualquer turma do curso oferecido somente será implantada com o número mínimo de vinte
e cinco alunos regularmente matriculados;
b) Havendo vagas remanescentes, para o curso Bacharelado em Administração, a
Coordenação de Processo Seletivo realizará quantos processos seletivos forem necessários
para o preenchimento das vagas até o dia 05/08/2016;
c) Além do Vestibular Agendado, ora estabelecido neste edital, também haverá, entrada com
nota do ENEM-2012/2013/2014, igual ou acima de quatrocentos (400) pontos, Portador de
Diploma e por Transferência de outra IES;
d) As normas complementares deste processo seletivo constam do Manual do Candidato,
parte integrante do presente edital.
As inscrições estão abertas do dia 20/06 até 05/08/2016, para o Processo Seletivo Agendado,
Enem e Transferência de outra IES, pelo site da www.faculdade2001.com.br ou na secretaria na sede da
Instituição de segunda a sexta-feira das 14:00 às 21horas.
Taxa de inscrição R$ 30,00 (trinta reais).
As provas do Vestibular Agendado serão realizadas na Faculdade 2001, nas datas informadas pelo
candidato no ato da inscrição pelo site ou na Secretaria da Faculdade 2001(com início às 19:30 e término
às 21:00).
O candidato deverá apresentar-se no local da prova com uma hora de antecedência, munido da
confirmação de inscrição, de documento de identidade ORIGINAL ou protocolo do pedido de 2ª via (COM
RETRATO) e de caneta esferográfica azul ou preta.
As matrículas oriundas do Vestibular Agendado, ENEM, por Transferência de outra IES deverão
ocorrer do dia 21 de junho a 05 de agosto de 2016.

Recife, 14 de junho de 2016.

Prof. Eduardo Magalhães Lira Souto Maior
Diretor

Av.São Paulo, n° 257 – Jardim São Paulo – Recife/PE CEP.: 50781-600 Fones: 81 3455-2236/3251-1937
CNPJ: 08.313.866/0001-64 Site: www.faculdade2001.com.br

