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EDITAL - 010/2008/FACELI DO PROCESSO ORGANIZATIVO DE 
INGRESSO 2009 – PÓS-GRADUAÇÃO 

 

 
 

A Faculdade de Ensino Superior de Linhares – FACELI faz saber aos interessados que, 

no período de 28  de  se tembro  a  15  de  outubro  de 2008 estarão abertas as 

inscrições para o Processo Organizativo  de  Ingresso  de  2009  aos  cursos  de  Pós-

Graduação  relacionados  no QUADRO I deste Edital. 

 
O Processo Organizativo de Ingresso de 2009 será regido por este Edital, aprovado em 19 

de agosto de 2008, pelo Conselho Diretor, conforme Resolução n. 008A/2008. 

 
1.   Da Inscrição: 

1.a Só poderá concorrer às vagas definidas no QUADRO I deste Edital, o candidato que 

tiver concluído uma graduação de acordo com as áreas afins estabelecidas e que 

comprovar, por meio de documentos, essa situação. 

1.b No ato da inscrição, o candidato  deverá escolher  somente  uma opção de curso. 

1.c As  inscrições  poderão  ser  feitas  pela  Internet e  FACELI /UAB,  localizada  na 
Avenida Presidente Costa e Silva, 155, BNH, Linhares-ES. 

1.e Para efetuar a inscrição o candidato deverá: 

I. Preencher o Requerimento de Inscrição; 

ATENÇÃO: o  preenchimento  do  Requerimento  de  Inscrição  é  

de inteira  responsabilidade  do  candidato,  não  cabendo 

reclamações  posteriores,  em  razão  de  eventuais  prejuízos  decorrentes  

do preenchimento incorreto ou inadequado do mesmo; 

II.  Assinalar, no Requerimento de Inscrição, a cota de que participará: 

Servidor Público ou Universal. No Processo Organizativo de 

Ingresso da FACELI todos os cursos de Pós-Graduação serão 

ofertadas as vagas em 50% (cinquenta por cento) para o 

servidor público do município de Linhares e 50%(cinquenta 

por cento) para universal.  A saber que:  

  i-Servidor Público: funcionário público da Prefeitura 

Municipal de Linhares.  

  ii-Universal: comunidade em geral.  
 

1.f  O candidato indicará, no Requerimento de Inscrição, sua opção de curso.  Essa opção 

não poderá  ser  modificada posteriormente. 

1.g O Cartão de Inscrição será gerado eletronicamente, no ato da comprovação dos 

documentos.   Caso ocorra algum problema no ato da impressão, o candidato deverá 

imprimir a 2ª via. 

1.h É obrigatória a comprovação dos documentos dos candidatos, independente da cota 

optada, entre o dia 20 de outubro e 20 de novembro de 2008, na FACELI/UAB, localizado no 

BNH. Caso não seja feita a comprovação na cota Servidor Público, o candidato concorrerá na 

cota universal.  

 

1.i Os documentos de comprovação, citado no item 1.h serão: Candidatos que 

concorrerão a cota de Servidor Público deverão comprovar a graduação afim do curso optado 

e que são membros da rede pública municipal de Linhares e, caso tenha participado do 

PROEFIS, é necessário adicioná-lo na documentação (cópia e original); Candidatos que 
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concorrerão à cota Universal deverão comprovar a graduação afim do curso optado (cópia e 

original).  

 

 

2. Da Seleção 

 

O candidato, após comprovar a documentação, passará por uma entrevista semi-estruturada, 

que será marcada no momento da emissão do Cartão de Inscrição. 

 

O objetivo da entrevista será analisar se o candidato possui os conhecimentos básicos 

necessários para cursar a Pós-Graduação escolhida.   
 

3.   Dos Cursos e das Vagas: 
O QUADRO I deste Edital traz número de vagas em cada curso, com a especificação 

do respectivo turno de oferta, bem como sua distribuição para o ano de 2009: 

 
QUADRO I – Oferta de Cursos e vagas 
 

Curso Áreas afins Vagas Turno 

Gestão 

Empresarial 

Administração, Economia, Ciências 

Contábeis e áreas afins 

100 sábado/tarde 

Gestão 

Estratégica em 

RH 

Administração, Economia, Psicologia, 

Ciências Contábeis e áreas afins 

100 sábado/tarde 

Gestão 

Ambiental 

Ciências Biológicas, Administração, 

Engenharia Florestal, Engenharia 

Agronômica, Engenharia Ambiental, 

Engenharia Química, Engenharia do 

Petróleo, Oceanografia, Ecologia e áreas 

afins 

100 sábado/tarde 

Gestão Escolar Pedagogia, Administração e áreas afins 100 sábado/manhã 

Alfabetização e 

Lingüística 

Pedagogia, Letras e áreas afins 100 sábado/manhã 

Biologia da 

Conservação 

Ciências Biológicas, Oceonografia, 

Ecologia e áreas afins 

100 sábado/tarde 

Direito Público Direito e áreas afins 100 sábado/tarde 

 
Ato autorizativo: Resolução 005A/2008/Condir 
 

 
 

4.   Divulgação dos resultados 
 

 
O resultado do Processo Seletivo será divulgado no dia 18 de fevereiro de 2009 
por 
meio  de  publicação  em  jornais  de  circulação  regional  e  estadual  e  na  

página  da FACELI – www.faceli.edu.br.   Em nenhuma hipótese o resultado será 

divulgado por telefone. 

 

http://www.faceli.edu.br/
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5.   Do Registro Acadêmico e da Matrícula dos Candidatos Classificados: 

5.a  O  Registro  Acadêmico  e  a  Matrícula  em  Atividades  Acadêmicas  Curriculares  

dos candidatos   classificados   serão   feitas   nos   locais,   datas   e   horários   

fixadas   no QUADRO III, deste Edital. 

Para  tanto,  é  obrigatória  a  apresentação  –  original  e  uma  cópia  de  todos  

os documentos abaixo relacionados: 

  Diploma de  Conclusão  do  Ensino  Superior. 
  Cédula de Identidade; 

  Título de Eleitor; 

  CPF; 

  Certificado Militar, quando for o caso; 

  Duas fotos 3x4. 

O  Registro  Acadêmico  é  obrigatório  para  todos  os  candidatos  classificados  

no Processo Seletivo, nos prazos fixados no QUADRO II, deste Edital. 

 
QUADRO II – Registro Acadêmico e Matrícula 

Curso Matrícula Horário Local 

Gestão Empresarial 25/02 a 
03/03/2009 

13h às 21h Secretaria Acadêmica da 
FACELI/UAB 

Gestão Estratégica em RH 25/02 a 
03/03/2009 

13h às 21h Secretaria Acadêmica da 
FACELI/UAB 

Gestão Ambiental 25/02 a 
03/03/2009 

13h às 21h Secretaria Acadêmica da 
FACELI/UAB 

Gestão Escolar 25/02 a 
03/03/2009 

13h às 21h Secretaria Acadêmica da 
FACELI/UAB 

Alfabetização e 

Lingüística 

25/02 a 
03/03/2009 

13h às 21h Secretaria Acadêmica da 
FACELI/UAB 

Biologia da Conservação 25/02 a 
03/03/2009 

13h às 21h Secretaria Acadêmica da 
FACELI/UAB 

Direito Público 25/02 a 
03/03/2009 

13h às 21h Secretaria Acadêmica da 
FACELI/UAB 

Gestão Empresarial 25/02 a 
03/03/2009 

13h às 21h Secretaria Acadêmica da 
FACELI/UAB 

 

 

6.   Das Disposições Finais 

6.a Os casos omissos serão resolvidos pela FACELI. 
6.b A inscrição  do  candidato  no  Processo  Seletivo  implicará  a  aceitação  de  todos  os 

termos deste Edital. 
 

 
 
 
 
 
 
 

OG GARCIA NEGRÃO 

PRESIDENTE 

 


