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EDITAL DO PROCESSO SELETIVO PARA PREENCHIMENTO 

 DAS BOLSAS REMANESCENTES DO PROUNI 
 

A Faculdade Sete de Setembro – FASETE, credenciada a funcionar como Instituição de Ensino Superior através da 

Portaria/MEC n.º 206/2002 – DOU. 29/01/2002,  de acordo com a Portaria nº 8, de 01 de abril de 2010, que dispõe sobre a 

ocupação de bolsas remanescentes do PROUNI, considerando a Lei nº 11.096 de 13 de janeiro de 2005, bem como o Decreto 

nº 5.493, de 18 de julho de 2005, torna público a sua comunidade acadêmica que estarão abertas, no período de 06 a 09 de abril 

de 2010, as inscrições no Processo Seletivo para preenchimento das Bolsas Integrais (100%) remanescentes do PROUNI, 

obedecendo às orientações abaixo: 

1.  NÚMERO DE BOLSAS POR TURNO e CURSO: 

TURNO NOTURNO: 
• Curso de Letras: Bolsa Integral= 01 

• Curso de Direito: Bolsa Integral= 01 

 
 

 

2.  DAS INSCRIÇÕES: 

As inscrições são gratuitas e estarão abertas no período de 06 a 09 de abril de 2010, no Protocolo Geral da 

FASETE, das 13:30 às 16:30 e das 19:00 às 21:30, sendo efetivada com o preenchimento de uma ficha de 

inscrição. 

3.  DOS REQUISITOS: 

Somente poderão se inscrever no Processo Seletivo do PROUNI, os brasileiros não portadores de Diploma de 

Curso Superior, regularmente matriculados no curso de Letras e Direito da FASETE, que tenham renda familiar  

mensal per capita de até 1 (um) salário mínimo e ½ (meio) para concorrer a bolsa de estudo integral (100%) e que 

tenham cursado o ensino médio completo em escola da rede pública ou em instituições privadas na condição de 

bolsista integral, observando ao disposto nos arts. 1º e 2º da Lei nº 11.096, de 2005, aplicando-se, no que couber, o 

disposto nos arts. 6º, 13, 14, 15, 16 e 24 da Portaria Normativa MEC nº 3, de 04 de fevereiro de 2010. 

4.  DO PROCESSO SELETIVO: 

Os inscritos serão classificados observando-se as seguintes etapas necessariamente sucessivas: 

4.1   – conforme a ordem de classificação no vestibular da Faculdade Sete de Setembro – FASETE, para as turmas 

iniciadas no primeiro semestre de 2010, nos respectivos cursos e turnos em que hajam bolsas PROUNI; 

4.1.2  – Nos casos de notas idênticas o desempate será determinado de acordo com a seguinte ordem de critérios: 

I. Maior nota na prova de Redação; 

II. Menor renda familiar per capita; 

III. Persistindo o empate, o desempate beneficiará o candidato mais velho. 

4.2 – conforme a ordem do desempenho acadêmico, para as turmas iniciadas anteriormente ao primeiro semestre 

de 2010, mensurado pela instituição através do Coeficiente de Rendimento obtido pelo aluno até o último 

semestre letivo; 

4.2.2  – Nos casos de notas idênticas o desempate será determinado de acordo com a seguinte ordem de critérios: 

I  - Maior nota no Vestibular; 

II – Menor renda familiar per capita; 

III – Persistindo o empate, o desempate beneficiará o candidato mais velho. 
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5.  DA COMPROVAÇÃO DAS INFORMAÇÕES: 

5.1  – Os candidatos selecionados nos termos do item 4 deste edital, deverão comparecer à Secretaria Geral da 

FASETE no período de 12 a 14 de abril de 2010, para comprovação das informações prestadas em sua ficha 

de inscrição. 

5.2  – O candidato deverá apresentar original e cópia dos seguintes documentos: 

I - carteira de identidade, CPF e carteira de trabalho própria e dos demais componentes do grupo familiar, e, no 

caso de menor de 18 anos, apenas a certidão de nascimento;  

II - comprovante de residência dos membros do grupo familiar, a critério do Coordenador do PROUNI;  

III - comprovantes dos anos letivos cursados em escola pública; 

IV- comprovante de percepção de bolsa de estudos integral durante todo o ensino médio cursado em instituição 

privada, quando for o caso; 

V - comprovante de rendimentos do estudante e dos integrantes de seu grupo familiar;  

VI - comprovante de separação ou divórcio dos pais, ou certidão de óbito, no caso de um deles não constar do 

grupo familiar do candidato;  

VII - laudo médico atestando a espécie e o grau ou nível da deficiência, nos termos do art. 4 o do decreto no 3.298, 

de 20 de dezembro de 1999, com expressa referência ao código correspondente da Classificação 

Internacional de Doença - CID, quando for o caso; 

VIII - comprovação da existência de união estável no grupo familiar; 

IX- quaisquer outros documentos que o Coordenador do PROUNI julgar necessários à comprovação das 

informações prestadas pelo candidato, referentes a este ou aos membros de seu grupo familiar. 

São considerados comprovantes de residência e rendimentos os especificados no anexo III e IV da  

Portaria Normativa MEC nº 3 de 4 de fevereiro de 2010. 

Confira a portaria (http://www.fasete.edu.br/arquivos/file/secretaria/2010/portaria_normativa_prouni_2010_1.pdf),  

 

6.  DOS RESULTADOS: 

Os resultados serão divulgados no Protocolo Geral da FASETE e no site www.fasete.edu.br . 

 

Secretaria Geral da Faculdade Sete de Setembro, 

Em Paulo Afonso, 06 de abril de 2010. 

Visto. De acordo. Publique-se. 

 

 
Gilberto Sérgio Gomes de Oliveira 

Diretor Administrativo 

Josmarina Maria Dantas Cavalcante 

Secretária Acadêmica 

 

 


