
 

  
 

 

Inscrição Calendário  Resultado Matrícula 

A partir de 

01/03/2021 até 

14/08/2021, ou até 

término das vagas 

Agendar data e horário 

para realização da prova. 

48 h após a realização 

da redação.  

Imediata, após a 

aprovação do 

resultado, mediante 

existência de vaga no 

curso/turno desejados. 

INSCREVA-SE 

De 2º a 6ª feira das 8 às 

17h e sábados às 8 às 

10h.  

Consulte nossos 

Horários nesse período 

de medidas de 

prevenção ao 

Coronavírus. 

OBRIGATORIEDADE:  

A redação deve ser 

feita em Português, e a 

nota mínima para a 

aprovação é de 5 

(cinco). 

Consulte nossos 

consultores sobre a 

campanha de 

descontos vigente. 

OBSERVAÇÕES: 

- A Comissão do Processo Seletivo da Faculdade de Tecnologia em Saúde - FATESA reserva-se o direito 

de alterar datas, horários das provas, desde que razões imperiosas o exijam. A divulgação das eventuais 

mudanças será feita, com a necessária antecedência, pelo e-mail disponível em cadastro. 

- Os candidatos deverão comparecer com 30 minutos (trinta) de antecedência do horário determinado 

para o início da prova agendada. 

- Os candidatos deverão apresentar aos examinadores o comprovante de inscrição, acompanhada do 

original de sua cédula de identidade ou documento equivalente, com foto e caneta preta.  

- Os candidatos deverão ingressar na FATESA portando, unicamente objetos de uso pessoal 

indispensável e, obrigatoriamente, um dos documentos oficiais de identificação abaixo (original): 

Carteira de Identidade; Carteira Nacional de Habilitação; Carteira Profissional; Passaporte. 

- Será excluído do processo de seleção caso não cumprir as instruções constantes neste Edital, ou que 

for surpreendido, durante a prova, em qualquer tipo de comunicação com outro candidato, portando 

telefones celulares ou similares, utilizando máquinas de calcular, livros, impressos ou anotações, ou 

se, após a prova, for constatado, por meio eletrônico, estatístico, visual ou grafológico, que o 

candidato se valeu de meios ilícitos.  

- Será excluído do Processo Seletivo, a qualquer tempo, o candidato que: prestar informações inexatas 

na ficha de inscrição; não integralizar os procedimentos de inscrição; incorrer em comportamento 

indevido. 

 

Diretoria de Ensino 

Parceria, Qualidade e Compromisso 

 

Inscrição Vestibular 
Prova Agendada 

https://tinyurl.com/y79zenur

