
 

Rua Konrad Adenauer, 442 - Tarumã - 82821-020 - Curitiba - PR 
Telefone: (41) 3361-4200 

COMISSÃO PERMANENTE DO PROCESSO SELETIVO 

EDITAL 47 / 2014 – CPPS 

 

A COMISSÃO CENTRAL DO PROCESSO SELETIVO – CPPS publica a relação 

dos candidatos aprovados no Processo Seletivo - 2015, realizado nos dias 14 de 

novembro a 20 de novembro de 2014. 

 

Ricardo Quarenghi 

Renata de Souza 

Glaucia Vaz de Oliveira 

 

A matrícula dos candidatos aprovados deverá ser realizada nos dias 25 a 27 

de novembro de 2014, das 9h às 20h, na Central de Atendimento Acadêmico – 

C.A.A., localizada no térreo do bloco 01. 

 

Por ocasião do registro acadêmico, o candidato aprovado deverá comparecer 

com os seguintes documentos:  

 

a) Comprovante de conclusão do ensino médio ou equivalente:  

• Uma fotocópia autenticada do histórico escolar; 

• Uma fotocópia autenticada do diploma ou certificado de conclusão 

(frente e verso numa folha única), registrando no órgão competente, se 

o candidato cursou ensino médio profissionalizante, além de fotocópia 

autenticada do histórico escolar; 

• Uma fotocópia autenticada do diploma (frente e verso numa única folha), 

registrando no órgão competente, e do respectivo histórico escolar, se o 

candidato classificado possuir grau superior; 

b) Uma fotocópia autenticada do comprovante de participação do ENEM 

(Exame Nacional do Ensino Médio); 

c) Uma fotocópia autenticada da certidão de nascimento ou casamento; 

d) Uma fotocópia autenticada da cédula ou carteira de identidade; 

e) Uma fotocópia autenticada do cadastro de pessoa física (CPF); 

f) Comprovante de pagamento da primeira parcela da semestralidade, tendo 

como certo que pelo 1º semestre de 2015 serão cobradas mais 05 (cinco) 

parcelas; 
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g) Assinatura do contrato de prestação de serviços educacionais, por si ou por 

responsável caso o candidato seja menor de 18 anos, em formulário 

fornecido pela Secretaria; 

h) Cópia autenticada de comprovante de residência. 

§1º - Perderá o direito à vaga no curso o candidato que não efetuar o registro 

acadêmico no prazo estipulado ou que não enviar ou entregar os documentos 

exigidos neste artigo dentro do prazo estabelecido neste edital, para 

confirmação do registro acadêmico e efetiva ocupação de sua vaga. 

 

Os candidatos aprovados no processo seletivo que optarem pelo envio via Sedex 

/ Correio deverão postar a documentação relacionada acima até o dia 25 de 

novembro de 2014 para o endereço abaixo: 

  
Faculdades Integradas do Brasil 

Secretaria Geral – EAD (Matrícula) 

Rua Konrad Adenauer, 442 – Térreo Bloco 2 

Bairro: Tarumã 

CEP 82821-020 - Curitiba - PR 
 

 

 

Curitiba, 21 de novembro de 2014. 

  

 

 

 
Profa. Maria Eneida Fantin 

Presidente da CPPS 


