
 

PROCESSO SELETIVO ENEM 2019.1 

SEGUNDA CHAMADA 

 

 
 

CURSO:  103 – ADMINISTRAÇÃO/NOT. 

INSCRIÇÃO NOME CPF 

032 RAFAEL DE CARVALHO MATOS 

 

07406823509 

097 LORHANE SANTANA SANTOS 

 

86270517559 

079 GABRIELE TAIANE FERREIRA SANTOS 

 

07809062506 

035 MICHELE LIMA DO NASCIMENTO 

 

07305994502 

054 JESSICA FRANÇA DE ARAUJO 

 

86385478548 

 

CURSO:  803 – ENFERMAGEM/NOT. 

INSCRIÇÃO NOME          CPF 

052 CAMILA SILVA MENEZES DOS SANTOS 04897642582 

 

CURSO:  901 – DIREITO/MAT. 

INSCRIÇÃO NOME   CPF 

099 NILSON DE JESUS SANTOS JUNIOR 05620357538 

 

 

 

 
Joilson Romancí Severo Borges  

Diretor Acadêmico da FSSS 

 

 

 

                                                 

 

 

 

 

 

 

 



Matrícula 

4. MATRÍCULA 

 

4.1 A matrícula do candidato classificado no Processo Seletivo 2019.1 da Faculdade 
Santíssimo Sacramento será feita no período de 11 a 13/12/2018, na sede da Faculdade, 
das 9 às 11 e das 17 às 18h. 

4.2 Para as vagas não preenchidas, ou  resultantes de desistência de matrícula, serão 
convocados novos candidatos, conforme o previsto no item 2.3 deste Manual, para efetivarem 
a matrícula conforme Edital a ser publicado na sede da Faculdade Santíssimo Sacramento 
num prazo de dois dias úteis após o último dia de matrícula da última convocação. 

4.3 No ato da matrícula, o candidato convocado deverá apresentar os seguintes documentos: 

- Histórico Escolar (*), com Certificado de Conclusão do Ensino Médio, ou equivalente; 

- Boletim de Desempenho no ENEM (um dos últimos cinco anos que deverá ser retirado no 
ato da matrícula); 

- Cédula de Identidade; 

- Cadastro de Pessoas Físicas (CPF); 

- Título de Eleitor, com comprovante de votação da última eleição; 

- Certidão de Nascimento ou Casamento; 

- Prova de quitação como serviço militar, para maiores de 18 anos, se do sexo masculino; 

- 02 (duas) fotos 3X4, recentes e iguais; 

- Comprovante de residência com o CEP; 

- Contrato de prestação de serviços devidamente preenchido (formulário fornecido pela 
F.SS.S). 

ATENÇÃO: (*) Todos os candidatos deverão apresentar, no ato da matrícula, o Histórico Escolar do Ensino Médio, 
mesmo aqueles que já concluíram ou estejam concluindo o Curso Superior. Este documento é 
imprescindível para a efetivação da matrícula. 

 

4.4 Os documentos solicitados para matrícula devem ser apresentados no original, 
acompanhados das respectivas fotocópias. O histórico escolar e ou Certificado de Conclusão 
de curso, deverão ser apresentados em originais com fotocópias autenticadas. 

4.5 Perderá o direito à matrícula o candidato que: 

- deixar de apresentar, no ato da matrícula, o certificado de conclusão do Ensino Médio ou 
equivalente; 

- apresentar documento de conclusão do Ensino Médio expedido por Estabelecimento 
inidôneo ou em situação irregular junto ao Conselho Estadual de Educação; 

- apresentar documentação falsa; 

- deixar de apresentar qualquer um dos documentos exigidos para matrícula, inclusive as 
fotografias. 

4.6 Havendo impedimento do candidato em comparecer à matrícula, esta poderá ser feita por 
procurador, devidamente credenciado. 

4.7 Os documentos em língua estrangeira deverão estar visados pela autoridade consular 
brasileira do país de origem e acompanhados da respectiva tradução oficial. No caso do 
Certificado de Conclusão do Ensino Médio (2º grau) e seu respectivo Histórico Escolar, este 
deveráviracompanhadodoParecerdeEquivalênciadeEstudosemitidopelaSecretariaEstadualdeEd
ucação. 

4.8 É responsabilidade do candidato informar-se sobre as listas de convocados que venham a 
ser divulgadas pela Faculdade Santíssimo Sacramento para o preenchimento de vagas 
remanescentes, devendo permanecer atento aos Editais e comunicados publicados no Quadro 
de Avisos da Faculdade. 


