##ATO INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL
WLASAN
##ATO
“EDITAL
DE
PROCESSO
SELETIVO 2019”
##TEX O Diretor da Faculdade Prof. Wlademir
dos Santos, mantida pela Instituição Educacional
WlaSan, comunica pelo presente edital a abertura do
Processo Seletivo para 2019: I - DO CURSO: 1)
Pedagogia (Aut. Port. MEC 540/2015 – DOU
22/07/2015), 8 semestres, 50 vagas, período Noturno.
II - DAS INSCRIÇÕES: De 16 de agosto a 27 de
setembro de 2018, pelo site www.wlasan.edu.br. As
condições para inscrição estão disponíveis no site da
instituição e material de divulgação. No ato da
inscrição o candidato poderá optar por uma das formas
de acesso: 1) processo seletivo por prova ou 2)
apresentação de comprovante de participação em
ENEM em 2016 e 2017. III - NORMAS DE ACESSO:
1) Os candidatos que optarem pelo acesso 1 serão
classificados com base em prova contendo 20 questões
(sendo 10 questões de Matemática e 10 questões de
Português) relativas às competências da educação
básica e na forma das provas do ENEM. Cada questão
valerá 1 ponto e à redação será atribuída nota de zero a
dez, nota mínima 5,0. Aplicar-se-á daí a fórmula NA =
P + R, onde NA = nota do aluno, P = número de pontos
e R = nota da redação. A prova será realizada no dia
29/09/2018 às 14h, à Rua Romeu do Nascimento, 235 e
os resultados divulgados no dia 08/10/2018. 2) Os
candidatos que optarem pelo acesso 2 devem ter
aproveitamento igual ou superior a 50% da pontuação
total no ENEM. Havendo vagas remanescentes serão
realizadas novas provas com o mesmo critério. IV PRAZO DE VALIDADE: O presente Processo
Seletivo tem validade até 30/06/2019. A instituição
reserva-se o direito de decidir pelo funcionamento do
curso, quando não ocorrer o preenchimento das vagas.
##DAT Sorocaba, 02 de agosto de 2018.
##ASS Arthur Fonseca Filho
##CAR Diretor

