
 

 

 

 

 

ERRATA 01  

EDITAL DO PROCESSO SELETIVO – VESTIBULAR 2015.2 

Edital CESPA: 002 / 2015 

 

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 o Edital 

002/2015, que trata do Processo seletivo Vestibular 2015.2, passa a vigorar com 

as seguintes modificações: 

 

 

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 VESTIBULAR 2015.2, estarão abertas no período de 

27 de abril a 07 de junho de 2015 no site do CESPA (www.cespa.aesga.edu.br), 

com realização da prova no dia 14 de junho de 2015, 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 2015.2, estarão abertas no período de 

27 DE ABRIL A 05 DE JULHO DE 2015 no site do CESPA 

(www.cespa.aesga.edu.br), com realização da prova no dia 12 DE JULHO DE 

2015, de acordo com as informações abaixo explicitadas, para preenchimento das 

vagas nos cursos oferecidos por esta instituição, relacionados no quadro abaixo. 

 

ONDE SE LÊ: 

 

PROVA: 

O exame será realizado no prédio da AUTARQUIA DO ENSINO SUPERIOR 

DE GARANHUNS – AESGA no dia estabelecido acima, devendo o candidato 

no dia 11 de junho de 2015, entrar no site para retirada do cartão de inscrição 

o qual constará o horário e normas. 

 

http://www.cespa.aesga.edu.br/
http://www.cespa.aesga.edu.br/


 

 

 

 

 

LEIA-SE: 

 

PROVA: 

O exame será realizado no prédio da AUTARQUIA DO ENSINO SUPERIOR 

DE GARANHUNS – AESGA no dia estabelecido acima, devendo o candidato 

no dia 08 DE JULHO DE 2015, entrar no site para retirada do cartão de 

inscrição o qual constará o horário e normas. 

 

 

 

Garanhuns, 03 de junho de 2015. 


