EDITAL DO PROCESSO SELETIVO DE NOVOS ALUNOS – ANO 2018/1
RETIFICAÇÃO
O Diretor da Faculdade de Direito de Varginha, no uso de suas atribuições, tendo em vista o que dispõe a
Portaria Normativa nº 40, de 12 de dezembro de 2007, torna público e estabelece a Retificação do EDITAL DO
PROCESSO SELETIVO DE NOVOS ALUNOS – ANO 2018/1, nos itens a seguir descritos, mantendo inalterados os
demais itens do Edital.

Item 1. INSCRIÇÕES
- Onde se lê:
Para o processo seletivo Agendado: Inscrições de 08/01/2018 a 02/02/2018
- Leia-se:
Para o processo seletivo Agendado: Inscrições de 21/11/2018 a 02/02/2018

- Onde se lê:
Para aquele que optar pela inscrição no site institucional, deverá imprimir o boleto do recolhimento da taxa de
inscrição no valor de R$ 60,00 (sessenta reais) e efetuar seu pagamento, em qualquer agência bancária, até o
dia do seu vencimento. O não pagamento de referido boleto implicará no cancelamento de sua inscrição,
ocasião em que o candidato não constará na lista de presença.
Para aquele que optar pela inscrição na Secretaria da FADIVA, o horário de atendimento é de 08:00 às 11:30
horas e de 13:00 às 22 horas, de segunda a sexta-feira, que funciona à Rua José Gonçalves Pereira, n.º 112, Vila
Pinto, Varginha - Minas Gerais.
Documentos que o optante pela inscrição na Secretaria da FADIVA deverá ter em mãos: Documento de
Identidade; CPF; Comprovante do recolhimento da taxa de inscrição no valor de R$ 60,00. (O recolhimento da
taxa de inscrição será feito na Tesouraria da Fundação Educacional de Varginha, à Rua José Gonçalves Pereira,
nº 112 - Vila Pinto).
- Leia-se:
Para
o
Processo
Seletivo
Agendado,
a
inscrição
será
realizada
através
do
site
www.fadiva.edu.br/vestibularagenda, onde, ao finalizar a mesma, o candidato deverá imprimir o Comprovante
de Inscrição e levá-lo, impreterivelmente, no dia da Prova. O pagamento da taxa, no valor de R$ 40,00 (quarenta
reais), deverá ser efetuado no dia da realização da Prova.

Item 3. LOCAL, DIA E HORA DAS PROVAS
- Onde se lê:
Para o processo seletivo Agendado: as provas poderão ser agendadas em dias e horários distintos, de acordo
com a disponibilidade informada pela Instituição no ato do agendamento: PORTUGUÊS – LÍNGUA - LITERATURA
E INTERPRETAÇÃO DE TEXTO / HISTÓRIA / GEOGRAFIA e LÍNGUA ESTRANGEIRA – Duração: 3:00 horas (três
horas).

- Leia-se:
Para o processo seletivo Agendado: as provas poderão ser agendadas em dias e horários distintos, de acordo
com a disponibilidade informada no Sistema no ato do agendamento: REDAÇÃO – Duração: 01:00 hora (uma
hora).

Varginha, 21 de novembro de 2017.

Prof. Álvaro Vani Bemfica
Diretor da Faculdade de Direito de Varginha

