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CURSOS SUPERIORES DE LICENCIATURA POR ÁREA DE CONHECIMENTO 

 
EDITAL DE PRORROGAÇÃO DO PERÍODO DE INSCRIÇÕES E RETIFICAÇÃO DO EDITAL - PROCESSO 

SELETIVO UNIFICADO – 1º SEMESTRE / 2020 
 
O Diretor da Faculdade SESI de Educação torna pública a prorrogação do período de inscrições, bem 
como retifica os itens do Edital – Processo Seletivo Unificado – 1º Semestre / 2020, conforme 
informações abaixo: 

 
 

2. INSCRIÇÕES 
 
No item 2.1 
Onde se lê: 
As inscrições estarão abertas das 14h00 de 23/09/2019 às 21h00 de 11/11/2019 e deverão ser 
efetuadas, via WEB, na página eletrônica da Faculdade SESI de Educação www.faculdadesesi.edu.br.  
Leia-se: 
As inscrições estarão abertas das 14h00 de 23/09/2019 às 21h00 de 19/11/2019 e deverão ser 
efetuadas, via WEB, na página eletrônica da Faculdade SESI de Educação www.faculdadesesi.edu.br.  
 
No item 2.3 
Onde se lê: 
Candidato portador de qualquer tipo de deficiência (física, auditiva, visual, múltipla, intelectual ou 
transtorno do espectro autista), transtornos funcionais específicos (dislexia, disortografia, transtorno 
de atenção e hiperatividade, entre outros) ou esteja acometido de doença grave, deverá preencher 
campo específico no formulário de inscrição e comparecer à Secretaria Acadêmica da Faculdade 
SESI de Educação até o último dia de inscrição, 11/11/2019, fazer uma autodeclaração que confirme 
sua condição e, caso necessite de atendimento diferenciado, deverá apresentar laudo médico ou 
documento expedido por um profissional da área de saúde que comprove sua condição, informando 
as ajudas técnicas necessárias, tais como prova ampliada, prova em braile, intérprete de libras, ledor, 
professor mediador, tempo expandido ou outros recursos.  
Leia-se: 
Candidato portador de qualquer tipo de deficiência (física, auditiva, visual, múltipla, intelectual ou 
transtorno do espectro autista), transtornos funcionais específicos (dislexia, disortografia, transtorno 
de atenção e hiperatividade, entre outros) ou esteja acometido de doença grave, deverá preencher 
campo específico no formulário de inscrição e comparecer à Secretaria Acadêmica da Faculdade 
SESI de Educação até o último dia de inscrição, 19/11/2019, fazer uma autodeclaração que confirme 
sua condição e, caso necessite de atendimento diferenciado, deverá apresentar laudo médico ou 
documento expedido por um profissional da área de saúde que comprove sua condição, informando 
as ajudas técnicas necessárias, tais como prova ampliada, prova em braile, intérprete de libras, ledor, 
professor mediador, tempo expandido ou outros recursos. 
 
 
3. GUIA DE INSCRIÇÃO 
 
No item 3.1 
Onde se lê: 
No período de 22/11/2019 a 01/12/2019 o candidato que completou seu processo de inscrição, 
efetuando o pagamento do boleto, deverá acessar novamente a página eletrônica 
www.faculdadesesi.edu.br, clicar em “Acompanhamento do Processo Seletivo”, informando os 
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campos CPF, senha e curso escolhido para imprimir sua Guia de Inscrição que conterá data, horário e 
local de realização da prova. 
Leia-se 
No período de 27/11/2019 a 01/12/2019 o candidato que completou seu processo de inscrição, 
efetuando o pagamento do boleto, deverá acessar novamente a página eletrônica 
www.faculdadesesi.edu.br, clicar em “Acompanhamento do Processo Seletivo”, informando os 
campos CPF, senha e curso escolhido para imprimir sua Guia de Inscrição que conterá data, horário e 
local de realização da prova. 
 
 

São Paulo, 25 de outubro de 2019. 
 
 
Fernando Antonio Carvalho de Souza  
Diretor da Faculdade SESI de Educação 
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