PROCESSO SELETIVO ESPECIAL INVERNO 2019
EDITAL n.°18 DE 09 DE MAIO 2019.
INGRESSO ESPECIAL DE INVERNO – 2019/2

1- Período de inscrição :
As inscrições serão realizadas no período compreendido entre os dias 13 de maio a 02 de
agosto de 2019 .Poderão ser efetuadas nas sedes das Faculdades João Paulo II em Passo
Fundo(RS) , Porto Alegre (RS) e Pelotas (RS), no horário das 8 h ás 12 h e das 13:30 ás 22 h , ou
pelo site www.fjp.edu.br .

1.1 Cursos oferecidos , turnos e vagas :

Unidade Passo Fundo
Direito 50 vagas noturno
Administração 50 vagas noturno
Arquitetura 50 vagas noturno
Engenharia da Produção 50 vagas noturno

Unidade Porto Alegre
Direito 50 vagas diurno
Direito 50 vagas noturno
Engenharia Civil 50 vagas noturno

Unidade Pelotas
Direito 50 vagas diurno
Direito 50 vagas noturno
Arquitetura 50 vagas noturno
Engenharia Civil 50 vagas noturno

2. Do Processo de Inscrição:
2.1. A inscrição deverá ser feita pelo candidato, por meio de preenchimento de formulário
próprio na sede da Faculdade ou pelo site, conforme diretrizes estabelecidas nesse edital .
2.2. O valor referente a taxa de inscrição será isenta ou seja sem custo para o candidato .

3. Do Ingresso Especial:
Todos os candidatos realizarão o seletivo especial através da Prova de Redação. A prova será
agendada na data e horário que o candidato estiver disponível para realizá-la na sede das
Faculdades João Paulo II sempre respeitando o horário de funcionamento .

4. Processo Classificatório, Aproveitamento de Vagas:
4.1. O Processo de seleção realizado pela Comissão Permanente de Vestibular.
- CPV é de natureza classificatória e ocorre em ordem decrescente de notas. As notas serão
atribuídas de 0,0 (zero) a 10,0 (dez) e será automaticamente desclassificado o candidato que
não alcançar a nota 5,0 (cinco). O peso da nota da redação será 10,0 (dez).
4.2. Os candidatos que obtiverem maior número de pontos na nota da prova, respeitando-se o
limite de vagas previsto no edital, serão os primeiros colocados.

5. Divulgação de Resultados:
5.1. A Comissão Permanente de Vestibular-CPV divulgará o resultado logo após a prova , sem
qualquer menção de notas ou pontos obtidos independente da ordem de classificação .

6. Divulgação de Resultados:
6.1. Não será divulgado ou exposto ao público os resultados das provas .

7. Matrículas:
7.1 As matrículas serão realizadas na central de atendimento das Faculdades João Paulo II nas
suas respectivas unidades de 13 de maio a 02 de agosto 2019 para todos os cursos oferecidos
nesse edital .
Comissão Permanente de Vestibular
Faculdades João Paulo II

