
EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA O

PROCESSO SELETIVO CONTINUADO

CLASSIFICATÓRIO PARA O

1º SEMESTRE DE 2017

O  Prof.  Eng.  Dr.  Antonio  Moacir  Rodrigues
Nogueira,  Diretor  Geral  da  Faculdade  de
Engenharia  e  Agrimensura  de  Pirassununga,
torna público que: As inscrições para o processo
seletivo  para  o  1º  semestre  de  2017,  estarão
abertas  de  6  de  outubro  de  2016  a  16  de
fevereiro de 2017, aos que houverem concluído
ou  estiverem  em  vias  de  concluir,  no  segundo
semestre de 2016, o ensino médio ou equivalente,
bem  como  aos  portadores  de  diploma  de
conclusão  de  curso  superior  oficial  ou
reconhecido, devidamente registrado.

As  inscrições  deverão  ser  feitas  no  site  da
instituição  em  www.feap.com.br  ou  na
secretaria  da  instituição,  na  Av.  dos
Acadêmicos, nº 1, Pirassununga/SP, de segunda
à quinta-feira das 14h às 20h, sexta-feira, das
8h  às  20h  e  aos  sábados  das  8h  às  13h,
mediante  apresentação  de: a)  Carteira  de
Identidade  (RG)  ou  equivalente  com  foto;  b)
Pagamento da taxa de R$ 80,00 (oitenta reais), a
ser recolhida na tesouraria da instituição.  Serão
oferecidas:

60  (sessenta)  vagas  em  Engenharia  Plena  –
Bacharelado, curso noturno;

60  (sessenta)  vagas  para  o  Curso  Sequencial
Superior para Complementação de Estudos em
Engenharia de Agrimensura (1 e 2);

A prova classificatória será realizada aos sábados,
no  horário  das  9h  às  12h,  e  constará  de:
Comunicação  e  expressão  (Redação)  –  peso 20;
Português  e  interpretação  de  texto  –  peso  30;
Matemática – peso 50;

Serão classificados os candidatos que obtiverem o
maior número de pontos, dentro do número de
vagas oferecidos em cada habilitação. Ocorrendo

empate  entre  dois  ou  mais  candidatos,  o
desempate  será  feito  pelo  maior  número  de
pontos obtidos em matemática.

As provas serão realizadas na forma de testes de
múltipla  escolha,  com  exceção  da  prova  de
comunicação e expressão (redação).

Será desclassificado o candidato que:  a)  Obtiver
nota  zero  em  qualquer  um  dos  blocos  de
disciplinas; b) Obtiver peso inferior a 30 pontos.

O candidato classificado e convocado para efetuar
matrícula deverá fazê-la no prazo estipulado pela
instituição,  mediante  a  apresentação  dos
seguintes documentos: a) 2 fotos 3x4 recentes; b)
2  cópias  autenticadas  da  carteira  de identidade
(RG); c) 2 cópias autenticadas do CPF (do aluno ou
de seus responsáveis); d) 2 cópias autenticadas da
certidão de nascimento ou casamento; e) 1 cópia
autenticada  da  quitação  do  serviço  militar;  f)  2
cópias  autenticadas  do  certificado  de  conclusão
do  ensino  médio  ou  equivalente;  g)  2  cópias
autenticadas  e  original  do  histórico  escolar  ou
equivalente;  h)  2  cópias  autenticadas  do
comprovante de endereço; i) para portadores de
diploma de curso superior, 2 cópias autenticadas
do  diploma  devidamente  registrado  e  histórico
escolar;

Pirassununga, SP, 6 de setembro de 2016

Prof. Eng. Dr. Antonio Moacir Rodrigues Nogueira
Diretor Geral da FEAP
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