EDITAL 01/2018
PROCESSO SELETIVO - HISTÓRICO ESCOLAR PARA INGRESSO
NOS CURSOS TÉCNICOS 2018/2
FACULDADE DO VALE DO ARARANGUÁ
A Diretora de Ensino da FVA - Faculdade do Vale do Araranguá, considerando os
termos do inciso II, Art. 44, Lei 9394/06 de 20/12/1996 e Regimento Geral da Instituição, faz
saber que estarão abertas, a partir de três de outubro de 2016, as matrículas para os Cursos
Técnicos em Enfermagem, Edificações, Radiologia, Administração, Segurança do Trabalho e
Estética. A Faculdade do Vale do Araranguá atende na Unidade Av. Getúlio Vargas, 415,
Centro – Araranguá/ SC – Tel. (48) 35270130.
1. A realização do Processo Seletivo está a cargo da Coordenação de Apoio ao Estudante –
CAEs, vinculada à Direção de Ensino da FVA – Faculdade do Vale do Araranguá. A esta
cabe a responsabilidade de planejar, coordenar e executar o Processo Seletivo, bem como a de
divulgar todas as informações pertinentes às etapas do Processo Seletivo.
2. O Processo Seletivo estará aberto aos candidatos que tenham concluído o Ensino Médio ou
equivalente para Cursos com oferta de ensino Subsequente e aos candidatos que estejam
cursando o Ensino Médio para Cursos com oferta de ensino Concomitante.
2.1 Os Cursos Técnicos Concomitantes possibilitam ao aluno, cursar paralelamente o Curso
Técnico na FVA e o Ensino Médio em outra instituição, desde que haja compatibilidade de
horário e que a regulamentação do Curso preveja esta possibilidade. A desistência, o
trancamento ou o desligamento do Curso de Ensino Médio implica a perda da vaga no Curso
Técnico. Ao concluir o curso o aluno receberá o Diploma de Técnico de Nível Médio.
3. Os Cursos ofertados, os locais, as vagas dos Cursos, os alunos por turmas, a duração, os
serão organizados da seguinte forma:
• Curso Técnico em Edificações, 40 vagas, 40 alunos por turma, duração de 4
módulos, noturno, concomitante.
• Curso Técnico em Enfermagem, 40 vagas, 40 alunos por turma, duração de 4
módulos, noturno.
• Curso Técnico em Radiologia, 40 vagas, 40 alunos por turma, duração de 4 módulos,
noturno.
• Curso Técnico em Administração, 40 vagas, 40 alunos por turma, duração de 4
módulos, noturno.
• Curso Técnico em Segurança do Trabalho, 40 vagas, 40 alunos por turma, duração
de 4 módulos, noturno.

• Curso Técnico em Estética, 40 vagas, 40 alunos por turma, duração de 4 módulos,
noturno.
3.1 No curso de Enfermagem, o aluno deverá ter 18 anos completos até o início do Estágio
Obrigatório (Módulo III).
3.2 No curso de Radiologia, o aluno deverá ter 18 anos completos para efetuar sua matrícula.
4. O candidato poderá efetuar a MATRÍCULA na secretaria acadêmica da FVA - Faculdade
do Vale do Araranguá.
5. Para a realização da matrícula o candidato deverá entregar os documentos a seguir
mencionados:
• Diploma de Curso do Ensino Médio (Fotocópia Autenticada) e Histórico do Ensino
Médio (Fotocópia Autenticada) para Cursos com oferta subsequente;
• Comprovante de Matrícula e/ou Frequência de Curso de Ensino Médio para Cursos com
oferta concomitante;
• Carteira de Identidade – 1 Fotocópia Legível e atualizada, acompanhada do documento
original;
• CPF – 1 Fotocópia Legível, acompanhada do documento original;
• Certidão de Nascimento ou Casamento – 1 Fotocópia Legível, acompanhada do
documento original;
• Atestado de Vacina contra Rubéola (tríplice) para o sexo feminino, conforme exigência
da Lei Estadual nº 10.196/96 de 24/07/96 – Art. 2º – 1 Fotocópia Legível, acompanhada do
documento original;
• Certificado de Reservista - 1 Fotocópia Legível, acompanhada do documento original;
• Título de Eleitor - 1 Fotocópia Legível, acompanhada do documento original;
• Comprovante de Residência.
• 1 (uma) foto 3x4.
5.1 Para os alunos menores de 18 anos será necessário a presença do responsável no ato da
matrícula.
5.2 Para alunos estrangeiros serão considerados documentos de identidade o Passaporte e/ou a
Cédula de Identidade emitida pelo país de origem.
5.3 Os alunos com necessidades especiais, principalmente aqueles que necessitem de
condições específicas para realizar o Curso, deverão declarar, no ato da matrícula, sua
condição de portador de necessidades especiais, indicando o tipo de deficiência.
6. A taxa de matrícula está fixada em R$ 220,00.

7. Uma vez recolhida a referida taxa, não haverá em hipótese alguma, devolução do valor de
matrícula.
8. As matrículas, por meio do Processo Seletivo Histórico Escolar, iniciarão no dia
01/05/2018 e terminarão no dia 30/07/2018 no horário de funcionamento da Secretaria
Acadêmica.
9. A FVA – Faculdade do Vale do Araranguá reserva-se o direito de não iniciar turmas com
menos de 25 (vinte e cinco) alunos matriculados.
10. As

disposições
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e

instruções

estarão

disponíveis

no

endereço

eletrônico:

11. A Comissão de Processo Seletivo divulgará, sempre que necessário, Editais, Normas
Complementares e Avisos Oficiais sobre o referido Processo Seletivo.
12. Os casos omissos e as situações não previstas neste Edital serão avaliados pela Comissão
de Processo Seletivo. Para os devidos fins e efeitos, é expedido o presente Edital, publicado
na forma da Lei.
Araranguá, 01 de maio de 2018.

Pricila Cardoso Borba
Diretora de Ensino da FVA – Faculdade do Vale do Araranguá.

