FACULDADE ADVENTISTA PARANAENSE

EDITAL N. 2, DE 21 DE SETEMBRO DE 2020.
PROCESSO SELETIVO – VESTIBULAR 2021
Torna público o II Edital de Retificação referente ao Edital nº1, de 14 de
setembro de 2020 de abertura do Processo Seletivo para ingresso nos cursos de
graduação na modalidade presencial, da Faculdade Adventista Paranaense.
O Prof. Gilberto Damasceno da Silva, Diretor Geral da Faculdade Adventista
Paranaense, instituição de ensino superior credenciada pelo Ministério da
Educação por meio da Portaria Nº. 03/20 no uso de suas atribuições legais e
regimentais, considerando a Lei Nº. 9.394/96 e legislação vigente, torna público
o II Edital de Retificação, referente a abertura de inscrições para o Processo
Seletivo, para ingresso nos cursos de graduação na modalidade presencial, no
ano letivo de 2021, conforme disposto:
Art. 1º Alterar a data da Prova do Vestibular de 04/10/2020 para o dia
18/10/2020.
Período de inscrição:
Onde lê-se: de 14/9/2020 até 30/9/2020
Passa-se a ler: de 14/9/2020 até 13/10/2020
Período de inscrição para Teologia Bacharelado e Licenciatura:
Onde lê-se: de 14/9/2020 até 25/9/2020
Passa-se a ler: de 14/9/2020 até 9/10/2020
Período de entrevista para Teologia Bacharelado e Licenciatura:
Onde lê-se: de 27/9/2020 até 01/10/2020
Passa-se a ler: de 11/10/2020 até 15/10/2020
Data da Prova:
Onde lê-se: A prova online ocorrerá no período de 4/10
Passa-se a ler: A prova online ocorrerá no período de 18/10
Resultado:
Onde lê-se: A Classificação final será em 20/10/2020
Passa-se a ler: A Classificação final será em 4/11/2020

Prazo para matrícula:
Onde lê-se: A matrícula será no período de 21/9/2020 a 31/10/2020
Passa-se a ler: A matrícula será no período de 5/11/2020 a 15/12/2020
Prazo para lista de excedentes:
Onde lê-se: A lista de excedentes será publicada no período de 9/11/2020
Passa-se a ler: A lista de excedentes será publicada no período
21/12/2020

A retificação entrará em vigor na data de sua publicação.

