
 
 

 

 

CURSOS SUPERIORES DE LICENCIATURA POR ÁREA DO CONHECIMENTO 
 
 

A RETIFICAÇÃO DO EDITAL PUBLICADA EM 07/01/2020 TORNA-SE SEM EFEITO E PASSA A VALER A 
RETIFICAÇÃO DO EDITAL 002 PUBLICADA NESTA DATA 

 
RETIFICAÇÃO DO EDITAL 002 – PROCESSO SELETIVO PARA VAGAS REMANESCENTES – 1º 

SEMESTRE 2020 
 
 

1. DAS CONDIÇÕES 

Onde se lê: 

Ter participado do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) nos anos de 2017 e/ou 

2018 e/ou 2019 e obtido nota de corte acima de 400 (quatrocentos) pontos. 

 

Leia-se: 

Ter participado do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) nos anos de 2017 e/ou 

2018 e/ou 2019 e obtido nota de corte acima de 400 (quatrocentos) pontos na área de 

conhecimento correspondente a sua inscrição no curso da Faculdade SESI SP de Educação e 

não ter zerado a nota da redação. 

 

2. DA INSCRIÇÃO 

Onde se lê: 

As inscrições estarão abertas, enquanto houver vagas, no período de 20/12/2019 a 

20/01/2020 pelo site www.faculdadesesi.edu.br. 

 

Leia-se: 

As inscrições estarão abertas das 09h do dia 20/12/2019 até as 21h do dia 

20/01/2020 pelo site www.faculdadesesi.edu.br.  

 

3. DAS ETAPAS DO PROCESSO SELETIVO  

Item 3.1. Onde se lê 

3.1. O processo seletivo será realizado em duas etapas: 
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1ª Etapa: comprovação da nota de corte do ENEM, conforme mencionado acima; 

2° Etapa Entrevista. 

 

Item 3.1. Leia-se: 

3.1. O processo seletivo será realizado em duas etapas: 

 1ª Etapa: comprovação da nota de corte do ENEM, conforme mencionado no 

item 1. DAS CONDIÇÕES, sendo a soma da nota da área de conhecimento escolhida mais a 

nota da redação o critério para classificação na a 2° etapa – Entrevista.  

Serão chamados inicialmente para a 2° etapa – Entrevista, o número de dois 

candidatos por vaga disponível, sendo utilizado o critério dos melhores classificados 

considerando a soma das notas: área do conhecimento escolhida mais a redação. 

 
Número de vagas disponível por curso: 

 

Licenciatura em Ciências Humanas 24 

Licenciatura em Matemática 36 

Licenciatura em Linguagens 33 

Licenciatura em Ciências da Natureza 36 

 

Caso as vagas não sejam completamente preenchidas, novos candidatos poderão ser 

convocados para a 2° etapa – Entrevista.  

 

 2ª Etapa: Entrevista.  

Item 3.2. Onde se lê: 

3.2. Comprovação da nota de corte   

3.2.1. O candidato deverá, após realizar a sua inscrição por meio do site da Faculdade 

SESI-SP de Educação (www.faculdadesesi.edu.br), enviar um e-mail informando o seu 

número de inscrição e nota de corte do ENEM para o endereço eletrônico: 

secretaria.academica@faculdadesesi.edu.br  
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Item 3.2. Leia-se: 

3.2. Comprovação da nota de corte   

3.2.1. O candidato deverá, após realizar a sua inscrição por meio do site da Faculdade 

SESI-SP de Educação (www.faculdadesesi.edu.br), enviar por e-mail o COMPROVANTE da 

SUA NOTA POR ÁREA DO CONHECIMENTO ESCOLHIDA MAIS A NOTA DA REDAÇÃO do ENEM 

para o endereço eletrônico: secretaria.academica@faculdadesesi.edu.br, até o dia 

20/01/2020 às 22h00. 

 

3.3. Entrevista 

Item 3.3.1. Onde se lê: 

3.3.1. As entrevistas serão realizadas no período de 13/01/2020 a 21/01/2020.  

 

Item 3.3.1. Leia-se: 

3.3.1. As entrevistas serão realizadas no período de 23/01/2020 a 28/01/2020.  

 

Item 3.3.2. Onde se lê: 

3.3.2. A convocação para as entrevistas será divulgada no site da Faculdade SESI-SP 

de Educação (www.faculdadesesi.edu.br), a partir do 09/01/2020.  

 

Item 3.3.2. Leia-se: 

3.3.2. A convocação para as entrevistas será divulgada no site da Faculdade SESI-SP 

de Educação (www.faculdadesesi.edu.br), a partir do 21/01/2020.  

 

4. DO RESULTADO E DA CONVOCAÇÃO PARA MATRÍCULA  

Onde se lê: 

O resultado das etapas do processo será informado pela secretaria acadêmica, por e-

mail ou contato telefônico, em até três dias úteis após a sua realização. Os candidatos 

aprovados que obtiverem melhor pontuação na soma das duas etapas serão convocados 

para realizar matrícula. 
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Leia-se: 

Os candidatos aprovados que obtiverem melhor pontuação na soma das duas etapas 

serão convocados para realizar matrícula. O resultado final e convocação para matrícula será 

publicado no site da faculdade no dia 29/01/2020. 

 
 
São Paulo, 08 de janeiro de 2020. 
 
 
 
Eduardo Augusto Carreiro 
Diretor da Faculdade SESI-SP de Educação  
 

 

 
 
 
 
 
 
 


