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Faculdade Projeção –Sobradinho – DF 

Central de Processo Seletivo - CPS 
 

Edital nº. 01 CPS/Projeção para ingresso no 2º Semestre/2014 
 

Processo Seletivo para candidatos Graduados e Transferências Externas. 
 
 

1. CURSOS E VAGAS 
 
A Comissão Permanente do Processo Seletivo - CPPS estará realizando seleção de ingresso para 
candidatos graduados e por transferência externa para os cursos relacionados a seguir: 
 

Cursos Turno Período / turno disponível Unidade 

Administração 
Noturno 2º período ao 8º período 

Sobradinho 
Matutino 2º período ao 6° período 

Ciências Contábeis Noturno 2º período ao 8º período  Sobradinho 

Direito 
Noturno 2º período ao 10º período 

Sobradinho 
Matutino 2º período ao 10º período 

Pedagogia Noturno 2º período ao 7º período Sobradinho 

Sistemas de Informação 
Noturno 2º período e 5º período  

Sobradinho 
Matutino 2º período ao 5º período e 7º e 8º 

Tecnologia em Análise e 
Desenvolvimento de Sistemas 

Noturno 2º período ao 5° período Sobradinho 

 
Matutino 2º período ao 4° período Sobradinho 

 
 
 

2. INSCRIÇÃO 
 

 TAXA: O candidato está isento do pagamento de taxa. 

 PERÍODO: nos dias úteis, do período de 22/4/2014 ao dia 6/8/2014 no posto de 
inscrição da Quadra 04 Área Reservada 01 – Sobradinho I – DF - Faculdade Projeção. 

 HORÁRIO: De 2ª a 6ª feira das 9h às 21h horas e sábado das 9h às 11h50.  

 LOCAL: Central de Processo Seletivo - Faculdade Projeção – Unidade Sobradinho. 
 

DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA PARA INGRESSO POR TRANSFERÊNCIA EXTERNA:   

 Documento de Identificação RG (cópia); 

 CPF (cópia); 

 Histórico Escolar (Original e cópia); 



 
 

 Programa das disciplinas em que foi aprovado em curso de outra IES. (Original e 
Cópia); 

 Requerimento de inscrição, devidamente preenchido. 

  
DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA PARA GRADUADOS: 

 Documento de Identificação RG (cópia); 

 CPF (cópia); 

 Original e cópia do Histórico de Conclusão do Curso; 

 Original e cópia do Diploma de Conclusão de Curso; 

 Programa das disciplinas em que foi aprovado em curso de outra IES. (Original e 
Cópia); 

 Requerimento de inscrição, devidamente preenchido. 

Documentos de identificação aceitos na inscrição: 

 Carteiras e/ ou cédulas de identidade expedidas pelos órgãos competentes, a 
saber: Secretaria de Segurança, Forças Armadas, Polícia Militar e Polícia Federal; 

 Cédula de Identidade para estrangeiros expedida pelo Ministério das Relações 
Exteriores; 

 Cédulas de identidade fornecidas por Ordens ou Conselhos de Classe; 

 Carteira de Trabalho e Previdência Social, bem como Carteira Nacional de 
Habilitação com fotografia, na forma da Lei nº. 9.503/97; 

 Passaporte. 

 
Não serão aceitos: Protocolos, Certidão de Nascimento, Certidão de Casamento, Título de 
Eleitor, Carteira Nacional de Habilitação (em modelo anterior à lei nº. 9.503/97), Carteira de 
Estudante, Crachás e Identidade Funcional. 
 

PROCEDIMENTOS PARA EFETUAR A INSCRIÇÃO 

Por meio de Requerimento de inscrição: 

 

 Adquirir o Requerimento de Inscrição na Central de Processo Seletivo, 
pessoalmente; 

 Preencher o Requerimento de Inscrição com letra de forma, a máquina ou 
digitalizado; 

 O não recebimento dos documentos pela Central de Processo Seletivo, na data 
estabelecida, implicará na não efetivação da inscrição. O ENVIO DO 
REQUERIMENTO DE INSCRIÇÃO SERÁ DE RESPONSABILIDADE ÚNICA E 
EXCLUSIVA DO CANDIDATO; 

 O candidato indicará, no ato da inscrição, sua opção pelo curso; registrada a 
opção, não haverá possibilidade de alterá-la; 

 Candidato inscrito sem a opção de curso poderá ter sua inscrição indeferida. 



 
 

 

3. SELEÇÃO 
 
Todos os candidatos serão submetidos à seleção classificatória por meio de análise do histórico 
escolar, considerando os seguintes aspectos:  
 

 Maior tempo disponível para a integralização dentro do limite estabelecido para 
cada curso;  
 Menor índice de reprovação.  
 No caso de empate será considerado o requerimento mais antigo, comprovado 
pelo protocolo da CPPS; 
 No caso do número de candidatos serem igual ou inferior ao número de vagas 
ofertadas, será dispensado à etapa de seleção classificatória. 
 

4. RESULTADO 
 
O resultado será divulgado 72 horas após a confirmação da inscrição. 
A CPPS não se responsabiliza por outras formas de publicação e/ou informação de resultados.  
Os resultados obtidos no Processo Seletivo serão de uso exclusivo da CPPS – DF. 
 

5. MATRÍCULA  
 
A matrícula dos aprovados será realizada na Central de Processo Seletivo da Faculdade Projeção 
– Unidade Sobradinho, no período 05 de Maio de 2014 a 11 de Setembro de 2014, das 9h às 
21h. 

Perderá o direito à vaga o candidato que não realizar a sua matrícula no prazo estabelecido e não 
apresentar, no ato, a documentação exigida. 

Serão exigidas do candidato neste Processo Seletivo, no ato de sua matrícula, cópias dos 
seguintes documentos, que FICARÃO RETIDOS NA INSTITUIÇÃO: 
 
PARA INGRESSO POR TRANSFERÊNCIAS:   

 Certificado e/ou diploma de conclusão do ensino médio (uma copia); 

 Histórico Escolar do ensino médio (uma copia); 

 Cédula de identidade (uma copia); 

 Certidão de nascimento ou casamento (uma copia); 

 Título de eleitor e comprovante de estar em dia com as obrigações eleitorais 
(uma copia);  

 Comprovante de estar em dia com o serviço militar (uma copia); 

 01 (uma) foto 3x4, iguais e recentes; 

 Comprovante de pagamento da 1ª parcela da semestralidade no ato da matrícula 
(que deverá ser paga no caixa/ da Faculdade Projeção);  

 Requerimento de matrícula e Contrato de Prestações de Serviços Educacionais, 
fornecidos pela CPPS da Faculdade, no ato da matrícula.  

  
 



 
 

PARA INGRESSO COMO GRADUADO: 
 

 Cédula de identidade (uma copia); 

 Diploma ou Certificado de Conclusão do Ensino Médio (uma copia); 

 Histórico Escolar do Ensino Médio (uma copia); 

 Diploma de Conclusão do Ensino Superior (uma copia); 

 Histórico de Conclusão do Ensino Superior (uma copia); 

 Certidão de nascimento ou casamento (uma copia); 

 Título de eleitor e comprovante de estar em dia com as obrigações eleitorais 
(uma copia); 

 Comprovante de estar em dia com o serviço militar (uma copia); 

 01 (uma) foto 3x4, iguais e recentes; 

 Comprovante de pagamento da 1ª parcela da semestralidade no ato da matrícula 
(que deverá ser paga no caixa da Faculdade Projeção); 

 Requerimento de matrícula e Contrato de Prestações de Serviços Educacionais, 
fornecidos pela CPPS, no ato da matrícula.  

 
 Informações sobre a matrícula poderão ser obtidas na Central de Processo Seletivo, 
telefone: 3038-7600 - Sobradinho. 
 

 

6. TURNOS E HORÁRIOS DAS AULAS 

  Sobradinho - No período matutino de segunda-feira a sábado das 08h00 as 11h40mim e 

no período noturno de segunda-feira a sexta-feira das 19h20 às 22h55mim, de acordo com a 

programação de cada curso. 

 

7.  DISPOSIÇÕES FINAIS 

O candidato inscrito assume a aceitação total e incondicional das normas constantes neste edital. 
As disposições e instruções contidas no manual do candidato constituem normas que passam a 
integrar o presente edital.  

Serão incorporados a estes Editais, para todos os efeitos, Editais complementares que vierem a 
ser publicados pela CPPS.  

 
 

Sobradinho - DF, 08 de Abril de 2014. 
 


