Se(laC

SERVIc0 NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL
DEPARTAMENTO REGIONAL DE PERNAMBUCO
FACULDADE SENAC - PE
EDITAL DO PROCESSO SELETIVO 2022.1

o Diretor da Faculdade SENAC Pernambuco, no uso de suas atribuicoes, tornou pUblico no dia 16 de novembro
de 2021, a abertura das inscricoes para o Processo Seletivo do Primeiro Semestre de 2022, organizado nos termos
do Inciso II do artigo 44 da Lei no 9.394, de 21 de dezembro de 1996, na Portaria do MEG n° 1.120, de 16 de julho
de 1999, na Portaria do MEG n° 391, de 07 de fevereiro de 2002, na Portaria do MEC/SeSU n° 1.449, de 23 de
setembro de 1999 e no Regimento Intern° da Faculdade Senac Pernambuco.

1. DISPOSIOES PRELIMINARES
1.1 0 Processo Seletivo do Primeiro Semestre de 2022, de que trata este Edital, sera executado pela Faculdade
Senac Pernambuco Recife e Unidades Vinculadas nas cidades de Caruaru e de Petrolina.
1.2 No Processo Seletivo do Primeiro Semestre de 2022, o candidato que, por qualquer motivo, deixar de
atender as normas e as recomendagOes aqui estabelecidas sera automaticamente eliminado da selegao, neste
caso, nao cabera qualquer recurso administrativo sob alegagao de desconhecimento das normas ou termos deste
edital.
1.3 As informagoes necessarias para a formalizacao das inscricoes estarao disponibilizadas ao candidato no
endereco eletronico - https://taculdadesenacpe.edu.briv estibular/inscricao.html
1.4. 0 candidato, no ato da inscricao, devera optar por uma das formas do Processo Seletivo do Primeiro Semestre
de 2022, sendo elas: ingresso por meio da nota do ENEM, Vestibular online, Portador de Diplom a ou
Transferencia Externa.
1.5. 0 calendario de atividades encontra-se no Anexo I deste Edital.
1.6. Os cursos de graduagao na Faculdade Senac Pernambuco Recife e Unidades Vinculadas de Caruaru e
Petrolina serao ofertados de forma presencial, podendo ser integralizados componentes curriculares em regime
remoto ou hibrido, atendendo a legislacao vigente.
2. DAS VAGAS OFERTADAS NO PROCESSO SELETIVO DO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022:

2.1 As vagas ser"ao destinadas 20 preenchimento das turmas previstas para o primeiro semestre letivo do aria de
2022, conforme o quadro I.
QUADRO I - VAGAS / ENTRADAS PARA 0 PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022
Local
FACULDADE
SENAC
(Recife)

Turno

N° de
Vagas

Entrada

Valor do Curso para
o semestre de 2022.1

Noite

45

2022.1

06 parcelas de
R$ 546,93

Resolucao de aprovagao do curso no CR-PE n° 034
de 30 de outubro de 2018, publicada no DOU em
20/12/2018.
Curso Superior de Tecnologia em

Manila

40

2022.1

06 parcelas de
R$ 615,96

Resolucao de aprovagao do curso no CR-PE n° 034
de 30 de outubro de 2018, publicada no DOU em
20/12/2018.

Noite

40

2022.1

06 parcelas de
R$ 615,96

Curso
Curso Superior de Bacharelado em Administragao
Curso reconhecido pela Portaria do MEG n° 270 de
03/04/2017, publicada no D.O.0 de 04/04/2017.

Curso Superior de Tecnologia em

FACULDADE
SENAC
(Recife)

FACULDADE
SENAC
(Recife)

Analise e Desenvolvimento de Sistemas —

Analise e Desenvolvimento de Sistemas —

1

Local

Curso

Curso Superior de Tecnologia em
FACULDADE Design de Moda — Curso reconhecido pela Portaria
SENAC do MEG n° 270 de 03/04/2017, publicada no D.O.0 de
Recife
04/04/2017.
Curso Superior de Tecnologia em
FACULDADE Design de Moda — Curso reconhecido pela Portaria
SENAC do MEG n° 270 de 03/04/2017, publicada no D.O.0 de
Recife
04/04/2017.
Curso Superior de Tecnologia em
FACULDADE Design de Interiores — Resolugao de aprovacao do
SENAC curso no CR-PE n° 011 de 29 de janeiro de 2019,
Recife
publicada no DOU em 12/02/2019.
Curso Superior de Tecnologia em
FACULDADE Estetica e Cosmetica — Resolugao de aprovacao do
SENAC curso no CR-PE n° 041 de 27 de novembro de 2018,
Recife
publicada no DOU em 21/12/2018.
Curso Superior de Tecnologia em Gastronomia FACULDADE Curso reconhecido pela Portaria do MEG n° 270 de
SENAC 03/04/2017, publicada no D.O.0 de 04/04/2017.
Recife

FACULDADE
SENAC Recife
FACULDADE
SENAC Recife
FACULDADE
SENAC Recife
FACULDADE
SENAC Recife
FACULDADE
SENAC Recife
FACULDADE
SENAC Recife

Curso Superior de Tecnologia ern Gastronomia Curso reconhecido pela Portaria do MEG n° 270 de
03/04/2017, publicada no D.O.0 de 04/04/2017.
Curso Superior de Tecnologia em
Gestao Comercial — Resolugao de aprovagao do
curso no CR-PE n° 042 de 26 de novembro de 2019,
publicada no DOU em 02/12/2019.
Curso Superior de Tecnologia em
Marketing — Resolucao de aprovagao do curso no
CR-PE n° 001 de 26 de janeiro de 2021, publicada no
DOU em 28/01/2021.
Curso Superior de Tecnologia em
Gestao de Recursos Humanos — Curso reconhecido
pela Portaria do MEG n° 745 de 14/07/2017, publicada
no D.O.0 de 17/07/2017.
Curso Superior de Tecnologia em
Gestao de Logistica — Resolugao de aprovagao do
curso no CR-PE n° 020 de 30 de margo 2021 de 2021,
publicada no DOU em 19/04/2021.
Curso Superior de Tecnologia em
Jogos Digitais — Resolugao de aprovagao do curso
no CR-PE n° 023 de 25 de maio 2021 de 2021,
publicada no DOU em 26/05/2021.

TOTAL DE VAGAS RECIFE

N° de
Vagas

Entrada

Manha

40

2022.1

06 parcelas de
R$ 790,22

Noite

40

2022.1

06 parcelas de
R$ 790,22

Manha"

40

2022.1

06 parcelas de
R$ 531,00

Noite

46

2022.1

06 parcelas de
R$ 584,10

Manha

40

2022.1

06 parcelas de
RS 810,95

Noite

40

2022.1

06 parcelas de
R$ 810,95

Note

45

2022.1

06 parcelas de
R$ 477,90

Noite

45

2022.1

06 parcelas de
R$ 440,46

Noite

45

2022.1

06 parcelas de
R$ 440,46

Noite

45

2022.1

06 parcelas de
R$ 440,46

Noite

40

2022.1

06 parcelas de
R$ 615,96

591

2

Valor do Curso para o

Tu rn o

semestre de 2022.1

Local

Curso

FACULDADE
SENAC —
Caruaru

FACULDADE
SENAC —
Caruaru
FACULDADE
SENAC —
Caruaru
FACULDADE
SENAC —
Caruaru

FACULDADE
SENAC —
Caruaru

Curso Superior de Tecnologia em
Analise e Desenvolvimento de Sistemas —
Resolugao de aprovacao do curso no CR-PE n° 045
de 27 de novembro de 2018, publicada no DOU em
02/12/2018.
Curso Superior de Tecnologia em
Design de Moda - Resolugao de aprovacao do curso
no CR-PE n° 048 de 28 de novembro de 2017,
publicada no DOU em 28/11/2017.
Curso Superior de Tecnologia em Gastronomia Resolucao de aprovacao do curso no CR-PE n° 041
de 30 de outubro 2019, publicada no DOU em
06/11/2019.
Curso Superior de Tecnologia em
Gestao Comercial — Resolucao de aprovacao do
curso no CR-PE n° 042 de 09 de outubro de 2020,
publicada no DOU em 23/10/20.
Curso Superior de Tecnologia em
Gestao de Recursos Humanos
Resolugao de aprovacao do curso no CR-PE n° 047
de 28 de novembro de 2017, publicada no DOU em
28/11/2017.

N° de
Vagas

Entrada

Noite

32

2022.1

06 parcelas de
R$ 615,96

Noite

40

2022.1

06 parcelas de
R$ 790,22

Noite

40

2022.1

Noite

45

2022.1

06 parcelas de
R$ 477,90

Noite

45

2022.1

06 parcelas de
RS 440,46

TOTAL DE VAGAS CARUARU
FACULDADE
SENAC —
Petrolina
FACULDADE
SENAC —
Petrolina
FACULDADE
SENAC —
Petrolina

FACULDADE
SENAC —
Petrolina

Valor do Curso para o

Turno

semestre de 2022.1

06 parcelas de
R$ 810,95

202

Curso Superior de Tecnologia em
Analise e Desenvolvimento de Sistemas —
Resolugao de aprovacao do curso no CR-PE n° 040
de 30 de novembro de 2019, publicada no DOU em
05/12/2019.
Curso Superior de Tecnologia em Gastronomia Resolugao de aprovacao do curso no CR-PE n° 042
de 27 de novembro 2018, publicada no DOU em
22/12/2019.
Curso Superior de Tecnologia em
Gestao Comercial — Resolugao de aprovacao do
curso no CR-PE n° 041 de 09 de outubro de 2020,
publicada no DOU em 23/10/20.
Curso Superior de Tecnologia em
Gestao de Recursos Humanos
Resolucao de aprovacao do curso no CR-PE n° 044
de 27 de novembro de 2018, publicada no DOU em
21/12/2018.

Noite

36

2022.1

06 parcelas de
R$ 615,96

Noite

40

2022.1

06 parcelas de
R$ 810,95

Noite

45

2022.1

06 parcelas de
R$ 477,90

Noite

45

2022.1

06 parcelas de
RS 440,46

TOTAL DE VAGAS PETROLINA

166

TOTAL DE VAGAS RECIFE, CARUARU E PETROLINA

959

2.1.1 - Formas de desconto nas parcelas dos cursos de graduagao:
I.
I I.

IV.

5% (cinco por cento) para pagamentos antecipados ate o 10° (decimo) dia do mes de vencimento, para
a mensalidade parcelada no boleto bancario;
10% (dez por cento) para o pagamento do semestre parcelado no cartao de cr6dito;
15% (quinze por cento) para o pagamento do semestre a v ista (em especie, cartao de debito ou cartao
de credito no rotativo);
20%
(vinte por
cento) para
titulares
e dependentes
do cartao do
empresario.
(https://www.cartaodoempresario.com.br/home/)

2.2. Politicas afirmativ as aos matriculados
2.2.1 Oferta de bolsas de estudo
Os matriculados poderao se candidatar a bolsas de estudo, operacionalizadas atraves de editais proprios a partir
de pianos de concessao de bolsas nas unidades educacionais do Senac, nas seguintes modalidades:
1

1.

Bolsa de Estudo — modalidade social — criada para promover ao public° carente e em condicOes de

vulnerabilidade econbmica;
2.
3.
4.

5.

Bolsa de Estudo — modalidade merit° educacional - visa incentivar o aluno que apresente destaque

durante a realizacao do curso;
Bolsa de Estudo — modalidade iniciacao e carreira profissional - visa incentivar a descoberta e o
crescimento profissional e a continuidade dos estudos e o aprimoramento do conhecimento;
Bolsa de Estudo — modalidade acadernica - visa incentivar atividades relacionadas a producao e
difusao do conhecimento;
Bolsa de Estudo — modalidade convenios, contratos e acordos - conjunto de beneficios concedidos
a parceiros e instituicOes a partir de convenios, contratos e acordos;

2.2.2 Programa FAC 4.0

0 FAC 4.0 é urn programa que tern como objetivo principal promover o fortalecimento academic° dos cursos da
Faculdade Senac Pernambuco, atraves de acoes afirmativas e diferenciadas, buscando a excelencia na qualidade
das agoes educacionais, mudanca de cultura, alcance de metas institucionais e a potencializacao do valor social
agregado ao discente e docente.
Neste context°, o programa conta corn varias iniciativas, como:
1.

Monitoria - tern como finalidade o estimulo e docencia, alem de contribuir para a melhoria do ensino de

graduacao, promovendo a cooperagao academica entre alunos e docentes;
Iniciagao Cientifica - modalidade de pesquisa acadernica desenvolvida por alunos de graduacao da
Faculdade Senac ern diversas areas do conhecimento;
3. Bolsa Permanencia - tern por finalidade minimizar as desigualdades sociais, etnico-raciais e contribuir
para permanencia e diplomagao dos estudantes de graduacao em situacao de vulnerabilidade
socioecon6mica da Faculdade Senac corn a concessao de auxilio financeiro;
4. Fo men t° a Pro d u cao Ci en ti fi ca - visa auxiliar e fomentar a producao cientifica da Faculdade Senac,
seja na publicagao, na participacao em eventos cientificos;
5. Ap o i o a Pro j eto s d e In o vag ao Ped ag o g i ca - busca fortalecer o ensino de graduacao na Faculdade
Senac, apoiando o desenvolvimento de projetos inovadores de curriculos e preticas pedagogicas,
sintonizadas corn tecnologias e metodologias que visem a melhoria do ensino e da aprendizagem, por
meio de experiencias interdisciplinares e contextualizadas corn a funcao social da FacSenac;
6. Ap o i o a Pro j et o s d e Ext en sa° - visa convocar a comunidade academica da Faculdade Senac para
apoiar e desenvolver Projetos de Extensa°, disseminando conhecimento, incentivando e contribuindo
para o desenvolvimento local e regional;
7. In tern aci o n al i zacao - visa oferecer informacOes e oportunidades para que os alunos e docentes
continuem seus estudos atraves de intercambios corn instituicoes de ensino superior estrangeiras;
8. lncubadora e Fomento a Jovens Empreendedores - visa fomentar nos estudantes da FacSenac uma
educacao empreendedora desde a graduacao ate o ingresso destes individuos no mundo do trabalho.

2.

Para mais informag6es sobre cada iniciativa, acessar o link: htt s://faculdadesenac e.edu.br/fortalecimentoacademico-continuado/

2.3 As aulas praticas e teoricas dos cursos sera° ministradas nas cidades de:
Recife:
Unidade da Faculdade Senac PE, no Edificio Alberto Theophilo Braga, sito A Rua do Marques Pombal, 57 — Santo

Amaro, Recife - PE, ou em local distinto, designado pela Faculdade Senac Pernambuco, de acordo corn suas
conveniencias academicas e/ou administrativas, bem como, poderao ser ofertadas em regime remoto ou
hibrido, de acordo corn o item 1.6 deste edital.
Caru aru :

Unidade de Educacao Profissional Dr. Luiz Pessoa, Unidade Vinculada a Faculdade Senac Pernambuco, sito e
Avenida Maria Jose Lyra, no 140, bairro Indianopolis, Caruaru/ PE, ou ern local distinto, designado pela Faculdade
Senac Pernambuco, de acordo corn suas conveniencias acadernicas e/ou administrativas, bem como, poderao
ser ofertadas em regime remoto ou hibrido, de acordo corn o item 1.6 deste edital.
Petrolina:
Unidade Educacao Profissional Paulo de Souza Coelho, Unidade Vinculada A Faculdade Senac Pernambuco, sito

R. Projetada, 650 - Maria Auxiliadora, Petrolina - PE, ou em local distinto, designado pela Faculdade Senac
Pernambuco, de acordo corn suas conveniencias acadernicas e/ou administrativas, b em co mo , p o d erao ser
ofertadas em regime remoto ou hibrido, de acordo com o item 1.6 deste edital.
2.4 A Faculdade Senac Pernambuco reserva-se ao direito de nao oferecer a turma, caso o numero de alunos

4

matriculados nao preencha as vagas ofertadas no item 2.1 deste Edital, na intengao de se manter o ponto de
equilibria necessario a manutengao do curso.

3. DAS INSCRIOES
As
inscrigoes
deverao
ser
realizadas
https://faculdadesenacpe.edu.br/v estibular/inscricao.html

pelo

enderego

eletrOnico

3.1 As inscrigoes para o processo seletivo (ingress° v ia VESTIBULAR ONLINE, v ia nota do ENEM, Portador
de Diploma ou Transferencia Externa) sera° isentas do pagamento da taxa de inscricao.
3.2 A inscricao so devera ser efetuada, apos a leitura cuidadosa de todas as instrugoes contidas neste Edital e
observando as seguintes reconnendagoes:
a) Preencher todos os campos corn as informagoes requisitadas.
3.2.1 A Faculdade Senac-PE nao se responsabilizara por solicitagoes de inscrigoes, via Internet, nao recebidas
por motivos de ordem tecnica dos computadores, falha de comunicagao, congestionamento de linhas de
comunicagao ou outros fatores adversos, que impossibilitem a transmissao de dados.
3.2.2 0 candidato nao devera enviar c6pia de documentos na inscricao realizada pela internet, sendo de sua
exclusiva responsabilidade a informagao dos dados cadastrais fornecidos, sob pena da lei.
3.3 A inscrigao é valida, para todo e qualquer efeito, como forma de expressa concordancia do candidato, corn
todas as condigoes, normas e exigencias deste Edital.
3.4 Verificada, a qualquer tempo, a apresentagao de documentos falsos e/ou inscricOes que nao atendam a todos
as requisitos deste Edital, sera o candidato eliminado, sem prejuizo da eventual responsabilidade penal.
3.5 Efetivada a inscricao, nao serao aceitos pedidos para alteragao do preenchimento do formulario de inscricao.
3.6 Os candidatos corn deficiencia participarao dos processos seletivos em condigoes de igualdade corn as demais
candidatos, no que se refere a contebdos, criterios de avaliagao, data, horario e local de realizagao das provas.

3.6.1 0 candidato com deficiencia devera indicar no ato de sua inscricao qual o tipo e grau de sua
deficiencia.
3.6.2 0 candidato corn deficiencia visual, deficiencia motora ou deficiencia auditiva, conforme descrito no item
3.6.1, devera solicitar atendimento especial, durante o periodo de inscricao, disponivel n o l i n k https://faculdadesenacpe.edu.br/vestibular-fac/inscricao.html
3.6.2 Os candidatos que nao solicitarem o atendimento previsto no subitem 3.6.1 ficarao impossibilitados de
realizar as provas em regime especial.

3.7 Estarao habilitados a inscricao ao processo seletivo aqueles que concluiram, ou concluirem ate a data da
matricula academica, o Ensino Medi° ou equivalente. Em caso de equivalencia de estudos no exterior, esta
devera ser expressamente reconhecida pelo Conselho Estadual de Educagao.
3.7.1 0 candidato que nao concluir o Ensino Media ate a data prevista para a matricula academica sera
automaticannente eliminado do processo na formalizagao da matricula.

4. DA SELEcA0 DOS CANDIDATOS PELO PROCESSO SELETIVO ENEM (Exame Nacional do Ensino Media)

4.1 ApOs a inscricao no processo seletivo, as candidatos que optarem pelo ingresso, via nota do ENEM, devera
realizar o upload do boletim de aprovacao no ENEM para devida validagao em acordo corn a oferta e
realizagao do curso na cidade escolhida:
4.2 A inscricao do processo seletivo e upload do docum ento, devera ser realizada atraves do link https://faculdadesenacpe.edu.br/v estibular/inscricao.html
4.3 Apenas, os candidatos que realizaram as provas do ENEM nos anos de
5

2014 a 2021 poderao concorrer as

cj

vagas disponiveis para ingresso, via nota do ENEM.
4.4 Na selegao das vagas destinadas aos candidatos que optarem pelo ingresso, via nota do ENEM, levar-se-6
em consideragao a nota obtida pelos candidatos no ENEM. Tal nota, no entanto, nao podera ser inferior a 300
pontos.
4.5 As vagas, decorrentes do nao preenchimento por meio de uma das formas de acesso (via nota do ENEM ou
do Vestibular), poderao ser incorporadas e preenchidas conforme demanda existente.

5. DA SELEcA0 DOS CANDIDATOS COMO PORTADOR DE DIPLOMA / TRANSFERENCIA EXTERNA
5.1 Apos a inscricao no processo seletivo, os candidatos que optarem pelo ingresso via Portador de Diploma e/ou
Transferencia Externa devera realizar o upload do historic° escolar de graduacao (frente e verso) para
devida validagao em acordo corn a oferta e realizacao do curso na cidade escolhida:

5.2 A inscricao do processo seletivo e upload do docum ento, devera ser realizada atraves do link https://faculdadesenacpe.edu.br/v estibular/inscricao.html

6. DA SELEcA0 DOS CANDIDATOS PELO VESTIBULAR ON LINE
6.1 Para realizar a prova do Processo Seletivo do Primeiro Semestre de 2022, o candidato devera acessar o
link https://faculdadesenacpe.edu.br/v estibular/inscricao.html, Todos os dados informados durante o cadastro
de inscricao sera() de inteira responsabilidade do candidato.
6.2 0 Processo Seletivo do Primeiro Semestre de 2022, tera carater eliminatorio e classificatorio.
6.3
A
prova
de
vestibular
sera
https://faculdadesenacpe.edu.br/v estibular/inscricao.html

realizada

atraves

do

link:

6.3.1 - 0 Vestibular constara de uma Redagao, corn a producao de urn texto dissertativo-argumentativo,
desenvolvido em formulario proprio, de acordo corn o tema proposto, devendo conter no minim° 20 (vinte) e no

maxim° 30 (trinta) linhas. Sera atribuida a Redagao nota numa escala de 0 (zero) a 10 (dez) pontos,
correspondendo a nota final do candidato. A duragao para realizacao da prova de redagao sera de ate 02 horas.

6.4 A redagao devera conter introducao, corn apresentacao, de forma geral, do tema proposto; desenvolvimento,
corn discussao ampliada e aprofundada das ideias e argumentos apresentados na introducao; conclusao corn
retomada, de forma resumida, do desenvolvimento anterior, para fechamento do tema.
6.5 A redacao devera primar pela coerencia, corn atencao aos principios das unidades tematicas, da progressao
sernantica e da nao contradicao; pela argumentatividade, corn atencao aos dados reais e historicos, politicos,
culturais, e as relagoes entre esses dados; corn atencao a relevancia das informagoes e sustentagao dos
argumentos; pela organizacao e coesao das ideias; pelo vocabulario, corn atencao a precisao e adequagAo
vocabular, observando os usos formais da escrita de textos dissertativos.
6.6 A redagao devera observar as convencoes ortograficas (grafia e acentuacao corretas das palavras); os sinais
de pontuacao; padrOes morfologicos e sintaticos (regencia verbal e nominal, concordancia verbal e nominal,
conjugagao verbal).
6.7 0 candidato recebera nota 0,0 (zero) na Redagao nas seguintes condicoes:
a) Apresentar texto nao dissertativo;
b) Fuga total ao tema proposto;
c) Apresentar textos sob forma nao articulada verbalmente (apenas corn desenhos, nCimeros e palavras soltas ou
em forma de verso);
d) A Folha de Redacao estiver em branco;
e) A redacao que for entregue corn menos de 08 linhas sera automaticamente anulada.
7. DA ELIMINA00 E CLASSIFICAcA0 FINAL
7.1. VESTIBULAR
7.1.1 Sera eliminado do Processo Seletivo o candidato que:
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a) Obtiver nota menor que 2,0 (dois) na redacao.
7.1.2 A Classificagao sera definida corn base no criterio de maior nota obtida na prova de redagao, conforme
mencionado no item 6.3
7.1.3 Os candidatos serao classificados de acordo corn o curso de sua opcao, declarada no ato da inscricao,
especificados no Quadro I, deste Edital.
7.1.4 Em casos de empate serao adotados as seguintes criterios:
I.
1° Major nota na redagao;
II.
2° Major idade;
3° Menor nOmero de inscricao.

Paragrafo unico: 0 resultado sera enviado para o e-mail cadastrado pelo candidato no momento da sua
inscricao no processo seletivo e tambem podera ser consultado no site: https://www.vestibularonline.com.br.

7.2. ENEM
7.2.1. A classificacao dar-se-6 ern ordem decrescente de media e par opcao de curso.
7.2.2
0 criteria de desempate é:
- ldade do candidato (as mais velhos prevalecerao sabre as mais novas).
7.2.3. Casa o candidato nao realize o upload do boletim de desempenho do ENEM (2014 a 2021) no momenta
da sua inscricao no processo seletivo em acordo cam o item 4.1 tera sua inscricao automaticamente anulada.
Paragrafo unico: 0 resultado sera enviado para o e-mail cadastrado pelo candidato no momenta da sua
inscricao no processo seletivo.

7.3. PORTADOR DE DIPLOMA e ou TRANSFERENCIA EXTERNA
7.3.1 Caso o candidato nao realize o upload do historic° escolar de graduagao (frente e verso) no momenta
da sua inscricao no processo seletivo em acordo cam o item 5.1 tera sua inscricao automaticamente anulada.
7.3.2 A divulgagao do resultado do processo seletivo ingresso via Portador de Diploma ou Transferencia Externa,
estara disponivel em 48 horas, apos o upload do documento descrito no item 5.1 deste edital.
Paragrafo Cinico: 0 resultado sera enviado para o e-mail cadastrado pelo candidato no momenta da sua
inscricao no processo seletivo.
8. DA MATRiCULA
8.1 A matricula dos candidatos aprovados atraves da forma de ingresso (Vestibular e Enem) devera ser realizada
de Forma Digital. 0 candidato devera realizar o upload dos documentos no link do processo seletivo, onde realizou
a sua inscricao.
I.

Copia digitalizada frente e verso da ficha 19;
Copia digitalizada frente e verso do Diploma ou Certificado de conclusao de curso do ensino medic, ou
equivalente;

C6pia digitalizada frente e verso da Cedula de ldentidade, do CPF, da certidao de nascimento ou
IV.
V.
VI.
VII.

casamento;
Copia digitalizada frente e verso do titulo de eleitor e do comprovante de votacao na Ultima eleicao;
C6pia digitalizada frente e verso do Certificado de Reservista, acompanhada do original, para candidatos
do sexo masculino;
Copia digitalizada da foto 3x4;
Copia digitalizada do comprovante de residencia.

8.1.1 — Da matricula coma Portador de Diploma e ou Transferencia Externa:
8.1.1.2 — A matricula dos candidatos aprovados atraves das formas de ingresso (Portador de Diploma e ou
Transferencia Externa) devera ser realizada de Forma Digital. 0 candidato devera realizar o upload dos
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documentos no link do processo seletivo, onde realizou a sua inscricao.
I.

Copia digitalizada frente e verso do Historic° Escolar de Graduagao;
Copia digitalizada frente e verso do Diploma de Graduagao (exclusivo para Portador de Diploma);

C6pia digitalizada frente e verso da Cedula de ldentidade, do CPF, da certidao de nascimento ou
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.

casamento;
Copia digitalizada frente e verso do titulo de eleitor e do comprovante de votacao na Oltima eleicao;
Copia digitalizada frente e verso do Certificado de Reservista, acompanhada do original, para candidatos
do sexo masculino;
Copia digitalizada da foto 3x4;
C6pia digitalizada do comprovante de residencia;
Copia digitalizada de declaragao de vinculo (exclusivo para transferencia externa);
Copia digitalizada do regime de aprovacao (exclusivo para transferencia externa);
Copia digitalizada da portaria de autorizacao ou reconhecimento do curso de graduagao (exclusivo para
transferencia externa);
Copia digitalizada da situacao do Enade (exclusivo para transferencia externa);

8.2 Caso os documentos encaminhados descritos nos itens 8.1, 8.1.1.2 nao sej am em form ato de PDF
(Scaneados), os mesmos poderao ser rejeitados pela qualidade dos arquivos.

8.3 Os candidatos procedentes de outros paises deverao realizar o upload dos documentos relacionados nos itens
8.1 e 8.1.1.2 traduzidos por tradutor juramentado e validados pela Secretaria de Educacao ou Orgao Competente,
na forma da Lei. Ap6s o retorno das atividades de forma presencial, o candidato devera apresentar a via original
para conferencia, da carteira de pernnanencia no Pais ou ato de naturalizacao dos pais.

8.4 A equivalencia de estudos realizados no exterior, para efeito de ser suprida a prova de conclusao do Ensino
Medi°, devera ser comprovada, conforme os itens 8.1 e e 8.1.1.2 ate a data da nnatricula, mediante documento
expedido por estabelecimento de ensino credenciado pelo Conselho Estadual de Educacao — GEE ou Conselho
Federal de Educagao — GEE/MEG.

Para.grafo Calico: 0 candidato que realizar o upload dos documentos descritos nos itens 8.1 e 8.1.1.2 falsos tera
sua matricula anulada, perdera as taxas e parcelas pagas e, ainda, ficara sujeito a responder por crime de
Falsidade Ideologica de acordo corn o artigo 299 do Codigo Penal.

8.5 Nao sera concedido trancamento ao aluno matriculado no 1° mOdulo dos cursos de Graduagao.

9. DISPOSICOES GERAIS
9.1 Sera excluido do Processo Seletivo do Primeiro Semestre de 2022, o candidato que:
a) Langar ma° de meios ilicitos para a execucao das provas;

9.2 Os casos omissos neste Edital sera° dirimidos pela Comissao do Processo Seletivo do Primeiro Semestre
de 2022 e pela Direcao da Faculdade Senac Pernambuco, a luz da legislagao em vigor. Para efeitos de direito e
para conhecimento geral, o presente Edital sera publicado no site www.faculdadesenacpe.edu.br.
Recife, 12 de novembro de 20:270

Carlos Fernando de Araujo Calado
Diretor da Faculdade SENAC Pernambuco

ANEXO I — DA PRORROGA00 DO CALENDARIO, NO QUE SE REFERE AO PERIODO DE
INSCRIO0 DO PROCESSO SELETIVO 2022.1

ATIVIDADE
inscricao do Processo Seletivo do Primeiro Semestre de 2022
Realizacao das provas do Processo Seletivo do Primeiro Semestre de 2022

DATA
A partir de 16/11/2022
17/11/2021 a 13/02/2022

Ate 48h apos a realizacao da
prova
Matricula dos aprovados no Processo Seletivo do Primeiro Semestre de 2022
19/11/2021 ate o
(via nota do EN EM)
esgotamento das vagas
Previsao de inicio das aulas (turmas formadas)
14/02/2022
Divulgaca'o do resultado do Processo Seletivo do Primeiro Semestre de 2022
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