Autarquia Educacional do Vale do São Francisco – AEVSF
Faculdade de Ciências Aplicadas e Sociais de Petrolina – FACAPE
Comissão do Processo Seletivo Vestibular 2010.1
EDITAL Nº 03 DE TERCEIRA CHAMADA
CONTÁBEIS TARDE
A Comissão do Processo Seletivo Vestibular 2010.1,
Considerando a não confirmação de matrícula de candidatos aprovados para o curso
de Ciências Contábeis tarde, convocados em primeira e segunda chamadas, e em
segunda opção;
Considerando que entre candidatos ao vestibular convencional e especial para
bolsistas, não foram confirmadas as matrículas de alguns candidatos aprovados,
ficando um total de 23 (vinte e três) vagas não preenchidas para o referido curso,;
Considerando os critérios de remanejamento de vagas previstos no item 1.4.2 do
Manual do Candidato, em consonância com o § 3º do art. 6º da lei 1892/06;
Considerando que o grupo de maior procura para o curso de Administração noite, do
vestibular especial, foi o de alunos oriundos da escola pública, o qual apresentou
relação candidato/vaga igual a 4,46;
Considerando que todos os candidatos inscritos no vestibular convencional para
Ciências Contábeis tarde já foram convocados, não restando outros candidatos dessa
categoria aptos a ocuparem as vagas ociosas;
Considerando a necessidade e possibilidade de fazer nova convocação para o
preenchimento das vagas remanescentes;
Considerando que para o curso de Ciências Contábeis tarde restam apenas candidatos
inscritos como bolsistas, aptos a serem convocados;
Resolve,
Converter as 23 (vinte e três) vagas de Ciências Contábeis tarde que não foram
preenchidas na primeira e segunda chamadas e na chamada da segunda opção, em
vagas para candidatos do vestibular especial para bolsistas, todas destinadas a
categoria de alunos oriundos da escola pública.
Ficam convocados os candidatos aprovados nas condições acima, em ordem de
classificação, observando-se o respectivo listão dos aprovados, conforme lista de
terceira chamada publicada no site oficial da FACAPE www.facape.br.
Petrolina, 20 de fevereiro de 2010.
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Presidente da Comissão do Processo Seletivo 2010.1

