
 PROCESSO SELETIVO AGENDADO ECISA 2016.2

CENTRO EDUCACIONAL DE ENSINO SUPERIOR DE PATOS LTDA. | EDITAL – COMPREVES

O Presidente do Centro Educacional de Ensino Superior de Patos LTDA., no uso de suas atribuições regimentais, faz saber, 
pelo presente Edital, que estarão abertas no período de 06 de junho a 26 de julho de 2016, as inscrições para o Processo 
Seletivo ECISA Agendado 2016.2. de acesso a Cursos Técnicos mantidos pelas Faculdades Integradas de Patos, referente ao 
período letivo 2016.2. O Processo Seletivo.

1.Das vagas - Os Cursos e número de vagas a serem ofertadas no Processo Seletivo ECISA Agendado 2016.2, constam no 
quadro abaixo:

2. Das Inscrições - As inscrições serão realizadas na sede do Centro Educacional de Ensino Superior de Patos LTDA., 
situada na Rua Floriano Peixoto, 223 – Centro - Patos – Paraíba, de segunda a sexta feira, das 8h às 11h30mi9n e das 
13h30min às 17h e online, através do endereço eletrônico www.fiponline.edu.br 

No ato de inscrição, o candidato deverá agendar a realização de seu exame no período de 06 de junho a 26 de julho de 2016, 
conforme calendário/turnos que lhe será apresentado. 
Ao se inscrever, o candidato aceita, de forma irrestrita, as condições contidas neste Edital, não podendo delas alegar 
desconhecimento.
 
3. Do valor das inscrições - Para inscrever-se no Processo Seletivo ECISA Agendado 2016.2, o candidato pagará uma taxa 
no valor de R$30,00(trinta reais), por meio de boleto que será gerado após o candidato fazer a inscrição. A inscrição somente 
será válida após a confirmação do pagamento.

4. Das datas das provas - As provas do Processo Seletivo ECISA Agendado 2016.2 serão realizadas em três datas 
diferentes: 17 de julho de 2016, 24 de julho de 2016 e 31 de julho de 2016. O candidato pode agendar uma destas datas para 
fazer as provas, entretanto, deve estar atento ao seguinte calendário das inscrições:

- Para quem agendar as provas para o dia 17/07/2016: as inscrições poderão ser feitas de 06 de julho de 2016 até 12 de julho 
de 2016.
- Para quem agendar as provas para o dia 24/07/2016: as inscrições poderão ser feitas de 06 de julho de 2016  até 19 de julho 
de 2016.
- Para quem agendar as provas para o dia 31/07/2016: as inscrições poderão ser feitas de 06 de julho de 2016  até 26 de julho 
de 2016.

5. Do resultado das provas do Concurso Vestibular Agendado 2016-1 -  Os resultados das provas obedecerão ao 
seguinte calendário:
- Das provas realizadas no dia 17/07/2016: 18 de julho de 2016.
- Das provas realizadas no dia 24/07/2016: 25 de julho de 2016.
- Das provas realizadas no dia 31/07/2016: 01 de agosto de 2016.

6.Do Manual do Candidato - O Manual do Candidato, parte integrante deste Edital, contém normas e procedimentos para 
participar do Processo Seletivo ECISA Agendado 2016.2, bem como os programas das disciplinas e está à disposição dos 
interessados na home page das Faculdades Integradas de Patos (www.fiponline.edu.br).

O resultado do Processo Seletivo ECISA Agendado 2016-2 será válido apenas para o segundo período letivo de 2016, e seus 
efeitos cessarão de pleno direito, com o prazo final de registro e matrícula.

    Patos-PB, junho de 2016

JOÃO LEUSON PALMEIRA GOMES ALVES
Presidente do Centro Educacional de Ensino Superior de Patos Ltda
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