SEG –SISTEMA DE ENSINO GAÚCHO LTDA
MANTENEDORA DA

FACULDADE SISTEMA DE ENSINO GAÚCHO - FASEG
PORTARIA MEC Nº. 49, DE TRANSFERÊNCIA DE MANTENÇA, D.O.U DE 29/01/2018.

PROCESSO SELETIVO 2019/1
Edital nº. 04
O representante legal da SEG- SISTEMA DE ENSINO GAÚCHO LTDA,
mantenedora da Faculdade Sistema de Ensino Gaúcho – FASEG, no uso de
suas atribuições legais e nos termos da legislação vigente, Lei 9394 de
20/12/1996, Decreto 3860, de 09/07/2001, e no que estabelece o Regimento da
SEG- SISTEMA DE ENSINO GAÚCHO LTDA, torna público às inscrições ao
PROCESSO SELETIVO para ingresso no 1º período letivo de 2019, do Curso
Superior de Tecnologia em Gestão de Recursos Humanos, obedecendo as
condições deste Edital.

1 .Do Curso, Turno e vagas :
O Curso Superior de Tecnologia em Gestão de Recursos Humanos –
oferta 40 vagas, para o turno noite, autorizado pela Portaria nº 468, de 22 de
novembro de 2011 e Reconhecido pela Portaria nº. 618, de 30 de outubro de
2014, D.O.U. de 31/10/2014, com Renovação do Reconhecimento pela Portaria
nº 268 de 04/04/2017.
2 .Das formas de ingresso para as vagas deste Edital:
a) Prova de Redação previamente agendada, ou
b) Aproveitamento das Notas do Exame Nacional do Ensino Médio - Enem dos
anos de 2014 à 2017 com um escore igual ou superior a 400 (quatrocentos)
pontos, desde que não tenha zerado a redação. A pontuação será resultante
da média aritmética dos pontos obtidos nas 4 áreas e na redação divididos por
5 (N1+N2+N3+N4+N5/5). Caso o candidato inscrito não seja identificado pelo
INEP ou apresente dados incoerentes com os do INEP, sua inscrição através
do ENEM estará automaticamente cancelada e o candidato deverá realizar
redação da presente instituição.
3 .Do local de funcionamento:
O Curso oferecido pela Faculdade Sistema de Ensino Gaúcho - FASEG
funciona na Rua dos Andradas, nº 1001, cj. 301 – Centro de Porto Alegre.
4 .Do período, horário, local e valor da taxa de inscrição:
As inscrições poderão ser realizadas pessoalmente na Rua dos
Andradas, nº 1001 cj.301, centro de Porto Alegre no período de 01/10/2018 a
15/12/2018, de segunda a sexta-feira das 08 h às 22 h e no sábado das 08 h às
12h, ou através do site www.estudeseg.com.br.
Da taxa de inscrição: Gratuito
5 .Regulamentação da inscrição:
O candidato, ao preencher o Requerimento de Inscrição, reconhece,
automaticamente, a declaração constante no mesmo, confirmando que está de
acordo com as normas e condições previstas neste Edital e legislação aplicável.

O candidato é responsável pela exatidão e veracidade das informações
prestadas no momento da inscrição, arcando com as consequências de erros
eventuais e/ou do não preenchimento de qualquer campo necessário à inscrição.
Não será aceito protocolo do documento de identidade.

6 .Dos requisitos da inscrição:
São requisitos da inscrição:
a) somente serão aceitas inscrições de candidatos que tenham concluído o
ensino médio ou equivalente ou que estejam cursando o terceiro ano do ensino
médio sendo que sua condição de concluinte seja devidamente atestada até a
data da matrícula;
b) preenchimento do Requerimento de Inscrição;
7 .Das datas da prova:
O Processo Seletivo será realizado no período de 01/10/2018 à 15/12/2018,
na Rua dos Andradas, nº.1001 CJ.301, centro, Porto Alegre / RS.
8 .Do Processo Seletivo:
O Processo Seletivo contará com prova única de Redação, com duração
máxima de 03 (três) horas, agendada no ato da inscrição. Caso o (a) candidato
(a) não puder comparecer no dia agendado deverá procurar a Comissão
Permanente de Vestibular, até 24 (vinte e quatro) horas antes da data de
agendamento da prova para remarcação.
9 .Da realização da prova:
Os candidatos deverão se apresentar 30 (trinta) minutos antes do início da
prova, munidos da Cédula de Identidade, ou documento com foto de valor
jurídico similar, em original, sem o qual não poderão participar do Processo
Seletivo.
10 .Dos critérios de classificação:
Em primeiro lugar, os candidatos classificados na ordem decrescente da
nota da prova de Redação, até o último.
Não concorrerão ao processo classificatório os candidatos que não
comparecerem à prova.
A nota mínima para aprovação na prova de Redação é 05 (cinco), o que
permite ao candidato concorrer com as vagas disponíveis, estando
automaticamente eliminado o candidato que obtiver nota inferior a 05 (cinco).
Para o desempate entre candidatos aprovados em igualdade de condições
considerar-se-á a ordem de inscrição.
11 .Da divulgação do resultado e das matrículas:
O resultado da prova será divulgado diretamente ao candidato. O candidato
terá até sete dias úteis para realizar sua matrícula das 8h às 22h, no endereço
da Rua dos Andradas, nº1001 cj.301, centro, Porto Alegre.
Documentos exigidos para a matrícula:
a) Comprovante de Pagamento da 1ª mensalidade por conta da semestralidade
2019/1;

b) Cédula de Identidade (cópia); e) CPF (cópia);
c) Certidão de Nascimento (cópia);
d) Título Eleitoral com o comprovante da última votação ou comprovante de
justificativa (cópia);
e) duas vias do Histórico Escolar, sendo uma original, com o Certificado de
Conclusão do Ensino Médio, onde conste explicitamente que o classificado
concluiu o curso;
f) uma foto 3x4 atual;
g) prova de estar em dia com as obrigações militares, para os candidatos do
sexo masculino (cópia);
h) candidatos com Curso Superior completo, apresentar cópia autenticada, em
cartório, do Diploma;
i) para aproveitamento de estudos de outras faculdades, o candidato deverá
apresentar, também, no ato da matrícula, o Histórico Escolar original da
faculdade, com os conteúdos programáticos originais;
j) para candidatos menores de 18 (dezoito) anos, a matrícula deverá ser feita,
pelo responsável, mediante a apresentação e a entrega do original e cópia da
Identidade, CPF e comprovante de endereço.
12 .Das Disposições Gerais:
Os resultados do presente Processo Seletivo serão válidos, apenas para o
período letivo de sua realização. Em havendo demanda, a Instituição reserva-se
o direito de dispor de suas vagas autorizadas no Curso, em um novo Processo
Seletivo para as vagas remanescentes.
Em caso de Recurso o candidato para interpor terá 48 horas e-mail
matheus.lippold@estudeseg.com.br após o recebimento do resultado, recebendo
resposta em 48 horas.
Publique-se.
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