EDITAL DO PROCESSO SELETIVO – VESTIBULAR 2017.1

Edital CESPA nº 014/2016
ERRATA 01/2016

O Centro de Seleção da AESGA – CESPA modifica as condições para o PROCESSO SELETIVO
VESTIBULAR 2017.1, conforme segue.
ONDE SE LÊ
A AUTARQUIA DO ENSINO SUPERIOR DE GARANHUNS – AESGA torna público de acordo com as
disposições regimentais, tendo em vista o disposto na Lei 9.394/96 (LDB) e resoluções complementares,
que as inscrições do Processo Seletivo de VESTIBULTAR 2017.1, estarão abertas no período de 07 de
outubro de 2016 a 29 de novembro de 2016 no site do CESPA (www.cespa.aesga.edu.br), com
realização da prova no dia 04 de dezembro de 2016, de acordo com as informações abaixo explicitadas,
para preenchimento das vagas nos cursos oferecidos por esta instituição, relacionados no quadro abaixo:

LEIA-SE
A AUTARQUIA DO ENSINO SUPERIOR DE GARANHUNS – AESGA torna público de acordo com as
disposições regimentais, tendo em vista o disposto na Lei 9.394/96 (LDB) e resoluções complementares,
que as inscrições do Processo Seletivo de VESTIBULAR 2017.1, estarão abertas no período de 07 de
outubro de 2016 a 05 de dezembro no site do CESPA (www.cespa.aesga.edu.br), com realização da
prova no dia 10 de dezembro de 2016, de acordo com as informações abaixo explicitadas, para
preenchimento das vagas nos cursos oferecidos por esta instituição, relacionados no quadro abaixo:[...]
ONDE SE LÊ
3. PROVA
3.1. O exame será realizado no prédio da AUTARQUIA DO ENSINO SUPERIOR DE GARANHUNS –
AESGA no dia estabelecido acima, devendo o candidato no dia 01 de dezembro de 2016, entrar no
site para retirada do cartão de inscrição o qual constará o horário e normas.

LEIA-SE
3. PROVA
3.1. O exame será realizado no prédio da AUTARQUIA DO ENSINO SUPERIOR DE GARANHUNS –
AESGA no dia estabelecido acima, devendo o candidato no dia 06 de dezembro de 2016, entrar no
site para retirada do cartão de inscrição o qual constará o horário e normas.

ONDE SE LÊ
4. VAGAS ENEM
4.1. As inscrições para o Processo Seletivo Vestibular 2017.1, mediante vagas do ENEM, serão
efetuadas mediante o pagamento de R$ 30,00 (trinta reais) no site do CESPA.
4.2. As inscrições estarão abertas de 07 de outubro a 29 de novembro.
4.3. Após a realização da inscrição, o candidato deverá apresentar o oficial de seu BOLETIM DE
DESMPENHO INDIVIDUAL, até o dia 01 de dezembro de 2016.
4.3.1. Caso o candidato não esteja em posse de seu boletim oficial, deverá imprimir o disponibilizado
no site do INEP (http://enem.inep.gov.br/participante/#/loginParticipante), na presença e sob
supervisão de servidor habilitado da AESGA, assinando respectivo termo, em duas vias.
LEIA-SE
4. VAGAS ENEM
4.1. As inscrições para o Processo Seletivo Vestibular 2017.1, mediante vagas do ENEM, serão
efetuadas mediante o pagamento de R$ 30,00 (trinta reais) no site do CESPA.
4.2. As inscrições estarão abertas de 07 de outubro a 25 de janeiro de 2017.
4.3. Após a realização da inscrição, o candidato deverá apresentar o oficial de seu BOLETIM DE
DESMPENHO INDIVIDUAL, até o dia 25 de janeiro de 2017.
4.3.1. Caso o candidato não esteja em posse de seu boletim oficial, deverá imprimir o disponibilizado
no site do INEP (http://enem.inep.gov.br/participante/#/loginParticipante), na presença e sob
supervisão de servidor habilitado da AESGA, assinando respectivo termo, em duas vias.
ONDE SE LÊ
5. DISPOSIÇÕES GERAIS
5.12.1. Os portões serão fechados, rigorosamente, às 7h 45min, não se concedendo, a qualquer
título, acesso aos candidatos retardatários.
LEIA-SE:
5. DISPOSIÇÕES GERAIS
5.12.1. Os portões serão fechados, rigorosamente, às 12h 45min, não se concedendo, a qualquer
título, acesso aos candidatos retardatários.

Garanhuns, 21 de novembro de 2016

