
 
 

 
 

 
EDITAL Nº 04/2018 

VAGAS PARA TRANSFERÊNCIA INTERNA E EXTERNA  
 
 
 
A DIREÇÃO DA FACULDADE SANTÍSSIMO SACRAMENTO - FSSS, usando de suas 
atribuições legais e Regimentais, e de conformidade com a Resolução nº 04/2000 do 
Conselho de Ensino combinada com as Resoluções 08/2003 e 09/2016 do CONSEPE, 
torna público para conhecimento dos interessados, a Abertura do Processo Seletivo para 
preenchimento de vagas existente na Faculdade, para Categorias Especiais de Matrícula, 
conforme orientação abaixo: 
 

1. Prazo de Solicitação: 01 a 15/06/2018 
2. Local: Secretaria Acadêmica da FSSS 
3. Documentos exigidos: Transferência Externa, a - Histórico Escolar atualizado; b - 

comprovante de matrícula no semestre em andamento; c-programa de todas as disciplinas 
ou campos de conhecimento cursados com aprovação, expedido oficialmente pela 
Instituição de origem; d - declaração da instituição de origem informando que o candidato 
se encontra em situação regular perante a mesma; e - comprovação de reconhecimento ou 
autorização de funcionamento do curso de origem (pode constar no histórico escolar ou no 
carimbo da entidade); f-fluxograma do curso de origem; g-taxa de inscrição. Transferência 
interna, a - Histórico Escolar atualizado; b - programas de todas as disciplinas ou campo de 
conhecimentos cursados com aprovação; c-taxa de inscrição.  

3. Quadro de vagas:  
VAGAS  

CURSO/HABILITAÇÃO/TURNO Matutino Vespertino Noturno 
Administração - - 53 
Lic. em Pedagogia - - 20 
Ciências Contábeis - - 83 
Engenharia de Produção 19 - 44 
Psicologia 12 - 20 
Sistemas de Informação - - 110 
Serviço Social - - 10 

4. Data da entrevista: O candidato deverá agendar o dia e hora no Colegiado do Curso 
até o dia 15/06/2018. 

5. Data da publicação do resultado: 19/06/2018. 
6. Os candidatos classificados conforme as vagas existentes estarão aptos a se 

matricular no segundo semestre de 2018. 
 

Gabinete da Direção, 01 de junho de 2018. 
 
 

Joilson Romanci Severo Borges 
Diretor Acadêmico da FSSS 

 
 
 
 


