
Edital Nº 02/2019, de 30 de outubro de 2019

PROCESSO SELETIVO 2020/1

A Faculdade Cathedral de Ensino Superior – FACES, recredenciada pela Portaria nº 943 de 18 de agosto de

2016,  torna  público  as  inscrições  para  o  Processo  Seletivo  2020/1  dos  cursos:  Direito (Renovação  de

Reconhecimento pela Portaria Ministerial do MEC nº. 267, 03/04/2017, DOU de 04/04/2017); Fisioterapia

(Renovação  de  Reconhecimento  pela  Portaria  Ministerial  do  MEC  nº  135,  de  01/03/2018,  DOU  de

02/03/2018);  Farmácia (Renovação  de  Reconhecimento  pela  Portaria  Ministerial  do  MEC  nº  135,  de

01/03/2018, DOU de 02/03/2018);  Odontologia (Renovação de Reconhecimento pela Portaria Ministerial do

MEC nº 135, de 01/03/2018, DOU de 02/03/2018) e Psicologia (Renovação de Reconhecimento pela Portaria

Ministerial do MEC nº 267 de 03/04/2017, DOU de 04/04/2017).

Normas de acesso: As inscrições  serão realizadas no site da Faculdade Cathedral e autenticadas na sua sede, à

Avenida Luís  Canuto Chaves,  293 – Bairro Caçari/Boa Vista – RR, onde funcionarão os cursos.  Período de

inscrição:  início em  01/11/2019 até o dia  30/11/2019,  no horário das 9h às 20h, e no dia  30/11/2019 no

horário das 9h às 14h. Os candidatos não residentes no local podem efetivar inscrição via Fax e/ou Procuração.

Normas  de inscrição:  no ato da inscrição será  exigido o pagamento da taxa  de inscrição no  valor  de R$

50,00(cinquenta reais). Realização e Duração: A prova será realizada no dia 30/11/2019, iniciando-se às 16h

(hora local) com duração máxima de 2(duas) horas. A prova vai abranger 10 (dez) questões objetivas de Língua

Portuguesa e  uma Redação,  não sendo admitido o pedido de revisão ou vistas de provas.  Os candidatos

deverão apresentar-se no local das provas até as 15h30. 



Critérios de avaliação: Os programas das disciplinas, a classificação e os requisitos para matrícula constarão

no Manual do Candidato, que poderá ser acessado no site da Faculdade Cathedral,  após confirmação da

inscrição. O referido Manual é parte integrante deste Edital. Local das Provas: Faculdade Cathedral – Bloco II.

Das vagas: Em consonância com o artigo 37, § 1º,  do Decreto 3.298/99, 5% (cinco por cento) das vagas

oferecidas nos cursos da Instituição, são reservadas aos PCD (Pessoas com Deficiência). Formação de Turmas:

A Faculdade Cathedral reserva-se o direito de não abrir turmas caso não haja número mínimo de alunos

efetivamente inscritos e/ou matriculados, na proporção de 3/1 candidato/vaga. Encerradas as matrículas, os

matriculados nos cursos que não atingiram o mínimo serão convocados para alterar a sua opção, caso haja

vaga no curso pretendido em 2ª opção ou para retirar o valor pago no ato da matrícula.

CURSOS TURNO VAGAS
Direito Vespertino/Noturno 45/90
Fisioterapia Integral 50
Farmácia Integral 50
Odontologia Integral 50
Psicologia Integral 40

O resultado será divulgado na página oficial da Faculdade Cathedral (www.cathedral.edu.br), a lista liberada

consta somente os nomes dos aprovados, e as matrículas terão início no dia 02/dezembro/2019, a partir das

16h.  Das  disposições  gerais: esse  processo  seletivo  terá  validade  somente  para  matrícula  no  primeiro

semestre  de  2020.  Havendo  vaga  remanescente,  será  realizado  novo  Processo  Seletivo  por  análise  de

currículo e transferência de alunos regulares de outras IES.

A Faculdade Cathedral poderá implementar em seus cursos de graduação presencial a modalidade de ensino a

distância no limite de 20% (vinte por cento), em conformidade com a Portaria Ministerial n° 1.134, de 10 de

outubro de 2016.

As disposições gerais e demais normas complementares estão contidas no Manual do Candidato.

Boa Vista, 30 de outubro  de 2019.

PUBLIQUE-SE.

    Prof.Dr BISMARCK  DUARTE DINIZ
MANTENEDOR

http://www.cathedral.edu.br/

