
EDITAL
PROCESSO SELETIVO – 2019.2

O Diretor Acadêmico da Faculdade CEAT – FACEAT (nova denominação da
Faculdade Lusófona de São Paulo – FLSP), tendo em vista a legislação vigente, faz
saber aos interessados que estarão abertas as inscrições para o Processo Seletivo/2019
(segundo  semestre)  para  preenchimento  de  vagas  e  turnos  dos  cursos  autorizados
conforme o descritivo abaixo:

 A ser  realizado nos  termos do que dispõe Regimento Interno da Faculdade,
observadas as seguintes condições:

1. DOS CURSOS E VAGAS 

CURSOS DE GRADUAÇÃO PRESENCIAIS VAGAS
SEGURANÇA NO TRÂNSITO – Diurno 70*
SEGURANÇA NO TRÂNSITO – Noturno 70*
SEGURANÇA PRIVADA – Noturno 70*
SEGURANÇA PRIVADA – Diurno 70*

* inclusas vagas remanescentes 

2 -  INSCRIÇÃO PARA O PROCESSO SELETIVO

As inscrições para o Processo Seletivo serão de 02/05/2019 a 25/07/2019.

As  inscrições  poderão  ser  feitas  através  dos  sites  www.flsp.edu.br ou
www.faceat.com.br  ou na secretaria da instituição.

Vagas remanescentes, quando houver serão motivos de edital de vagas remanescentes e
serão divulgadas no site e na secretaria da Instituição:

As inscrições também poderão ser realizadas no CENTRO DE PÓS GRADUAÇÃO E
EXTENSÃO FLSP – CEAT – Situado na Rua Havaí, 325
Bairro Sumaré, próximo ao Metrô Vila Madalena (linha verde).  São Paulo/SP. 

http://www.flsp.edu.br/


3-  NO ATO DA INSCRIÇÃO, O CANDIDATO DEVERÁ APRESENTAR: 

Cédula de Identidade;

Ficha de Inscrição preenchida;

4 - PROCESSO SELETIVO

Os candidatos inscritos realizarão o Processo Seletivo composto de uma Redação;

Para  a  classificação,  o  candidato  deverá  obter  nota  5,0  (cinco)  na  Redação,  cuja
pontuação será 0,0 (zero) a 10,0 (dez).

5  -  HORÁRIOS  DISPONÍVEIS  PARA  REALIZAÇÃO  DO  PROCESSO
SELETIVO

Todos os dias, das 10h às 21h ou aos sábados das 8h às 11h 

6 - CLASSIFICAÇÃO

A classificação dos candidatos para os cursos e períodos indicados em 1ª opção dar-se-á
pela ordem decrescente da pontuação final obtida.

6.1 - Em caso de Empate:

Em caso de empate,  para preenchimento da última vaga do curso,  terá prioridade o
candidato com maior idade.

7- DIVULGAÇÃO DO RESULTADO

A divulgação da relação de candidatos classificados será feita por telefone, por email, e
através de lista fixada no quadro de avisos da recepção da FACEAT.

O candidato classificado e convocado que não efetuar sua matrícula no período previsto
neste Edital, perderá, irrecorrivelmente, o direito à vaga, ficando habilitado, apenas, a
concorrer às vagas porventura remanescentes;

Em não havendo um número mínimo de 35 (trinta e cinco) alunos matriculados em
determinada turma, a FACEAT reserva-se o direito de não manter a turma no referido
semestre.

8 – MATRÍCULA

O candidato classificado e convocado deverá efetuar sua matrícula, pessoalmente ou por
procuração, na FACEAT de 2ª a 6ª, das 9h às 19h e sábados, das 9h às 12h, até, no
máximo, o quinto dia útil após a realização do Processo.

8.  1  -  No  ato  da  matrícula,  o  candidato  aprovado  deverá  apresentar  a  seguinte
documentação:



Original e cópia da Cédula de Identidade;

Original e cópia do CPF;

Comprovante de Residência com CEP;

2 Fotos 3x4 recentes;

Original e 2 Cópias do Histórico Escolar do Ensino Médio;

Certidão  de  Conclusão  do  Ensino  Médio  (que  poderá  estar  no  verso  do  Histórico
Escolar).

9 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

O candidato se submeterá a todas as normas e condições dispostas neste Edital;

O presente  Processo Seletivo  somente  será  válido  para  matrículas  no ano letivo  de
2019/segundo semestre;

A  FACEAT/FLSP  reserva-se  no  direito  de  utilizar  meios  complementares,  que
possibilitem a identificação do candidato;

A FACEAT/FLSP fará  divulgar,  sempre  que  necessário,  normas  complementares  ao
presente Edital e avisos oficiais relativos ao presente Processo Seletivo;

Não há revisão do Processo Seletivo em qualquer hipótese;

Ao aluno que cancelar sua matrícula até 1 (um) dia útil antes do início das aulas, será
devolvido o valor de 70% (setenta por cento) do valor pago correspondente à matrícula;

O  prazo  de  validade  do  Processo  Seletivo  expira  em  02/07/2019,  havendo  vagas
remanescentes, em 20/07/2019;    

Os casos omissos serão resolvidos pelos Órgãos Colegiados Superiores da Faculdade
FLSP/FACEAT.

Prof. SÍRIO JWVER BELMENI 
Diretor Acadêmico


