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EDITAL NO. 0í6/2022-MATRíCULA PARA O PRIMEIRo SEMESTRE LETIVo DE2023

O professor Fábio Marcelo Matos, Diretor Geral da Faculdade Sinergia, no uso de suas atribuições legais e regimentais
RESOTVE fixar o período de matrícula e o número de vagas, os valores dos créditos relativos às semestralidades escolares e
as normas gerais para a realização de inscrições ao Processo Seletivo e para a Matrícula ao 1e semestre de 2023, para os
cursos de Educação Superior mantidos por esta lnstituição de ensino:

1. DA CLIENTELA:

o Portadores de Diploma ou Certificado de Conclusão do Ensino Médio.

2. DOS CURSOS E DAS VAGASABERTAS:

e 22O (duzentas e vinte) vagas para alunos ingressantes no l-e Período dos diversos cursos superiores mantidos pela

instituição, da seguinte forma:
o Administração = 40 vaga§.
o Direito = 100 vagas.
o Engenharia Civíl = 40 vagas.
o Engenharia de Produção = 40 vagas

3. DO PERTODO DE |NSCRçÃO AO PROCESSO SELETTVO:

r De O3lLLl2O22 a o5lL2l2Ú22.

4. DO LOCAL DE TNSCRTçÃO:

o Diretamente junto à secretaria da Faculdade Sinergia.

5. DOS HORÁHOS DE ATENDIMENTO PEIA SECRETARIA:

o De 2e a 63 feira, das 8h às 12h e das 14h às 21h.

6. DOS DOCUMENTOS NECESSÁR|OS PARAA TNSCR|çÃO AO PROCESSO SELETTVO:

o Requerimento de inscrição;
o RG e CPF do aluno;
o Histórico Escolar do Ensino Médio (concluído);

7. DAREAIIZAçÃO DA REDAçÃO (Processo Seletivo):

. O6lL2:12022, a partir das 19h, na Faculdade Sinergia.

OBS.: Nota 5,0 (cinco vírgula zero), no mínimo, para a aprovação.

8. DA DTVUIGAçÃO DA RE|ÁçÃO DE CIASSIFICAçÃO (ProcessoSeletivo):
o O9|L2/2O22, a partir das 8h, nos murais internos da instituição, abrangen
Redação e os que se valeram da nota de redaçâo do ENEM do ano anterior.

do os alunos que realizaram a Prova de

Obs.: Os çandidatos serão classificados, para os respectivos cursos, até o limite das vagas oferecídas, pela ordem
decrescente das respectívas notas obtidas através da análise do histórico escolar e da Prova de redação e ou nota da
redação do ENEM.

9 PERíODO DA MATRíCUU
o 091L212022 a L3/02/2023, exceto no período de festas (2L/r212022 a o8.lollzo23).
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