Credenciada pela Portaria Ministerial nº 1.400 de 23/11/2012, DOU de 26/11/2012

CONVOCAÇÃO PARA MATRÍCULA DOS APROVADOS NO PROCESSO
SELETIVO 2013.2 de 21 DE JULHO DE 2013
A FUFS – Faculdades Unidas Feira de Santana, convoca os candidatos
aprovados no Processo Seletivo 2013.2 Agendado - 09 de junho, regulado pelo Edital nº
05/2013, para realização da matrícula inicial nos dias 29 a 31 de Julho de 2013, no
horário de 14:30h às 20:00h, na sede da Faculdade localizada nesta cidade à Av.
Getúlio Vargas, nº 3347 – Santa Mônica, de acordo com o escalonamento em anexo.
No ato da matrícula o aluno deverá apresentar a seguinte documentação:
a) Cópia autenticada do Certificado de Conclusão do Ensino Médio;
b) Cópia autenticada do Histórico Escolar do Ensino Médio;
c) Original e cópia do Documento de Identidade;
d) Original e cópia da Certidão de Nascimento ou Casamento;
e) Original e cópia do Título de Eleitor e comprovante de votação da última
eleição;
f) Original e cópia do Certificado de Reservista ou comprovante de estar em
dia com as obrigações militares (apenas para o sexo masculino);
g) Original e cópia do Comprovante de Residência;
h) Original e cópia do CPF;
i) 02 fotos 3x4 iguais e recentes;
j) Contrato de Prestação de Serviços Educacionais, devidamente preenchido
e assinado (fornecido pela Instituição);
k) Comprovante de pagamento da primeira parcela da semestralidade.
l) Procuração se for o caso.
A documentação incompleta não dará direito à efetivação da matrícula.
O candidato aprovado que não comparecer no período estabelecido nesta
convocação perderá a vaga para a qual foi convocado eximindo a FUFS de qualquer
responsabilidade pela não realização da matrícula.
Ao candidato impossibilitado de efetuar a matrícula pessoalmente, poderá fazê-la
através de terceiros, com apresentação de Procuração particular simples, fotocópia
autenticada do documento de identidade e CPF do candidato e fotocópia do documento
de identidade do procurador com a apresentação do original.
ESCALONAMENTO PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS E MATRÍCULA
DATA
29/07/2013

HORÁRIO
14:30 às 20:00

30/07/2013

14:30 às 20:00

31/07/2013

14:30 às 20:00

CURSO
Biomedicina
Enfermagem
Tec. em Radiologia
Nutrição
Fisioterapia
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