
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



PROGRAMAÇÃO 

Prova dia 03  de dezembro de 2016  às 8h30 

� Resultado da 1ª chamada:  dia 12 de dezembro de 2016 a partir das 14 horas 

� Matriculas: Do dia 12 de dezembro a 16 de dezembro de 2016. 

� Resultado da 2ª Chamada:  dia 19 de dezembro de 2016 a partir das 14 horas 

� Matriculas da 2ª chamada: 19 e  20 de dezembro de 2016 a partir das 14 horas 

 

VALOR DA MENSALIDADE 
 

Valor  da Mensalidade: R$ 1.100,00 

 Desconto Valor com Desconto 
 

Bancários sindicalizados e 
Dependentes 

 

60% 

 

R$  440,00 

 
Funcionários do Sindicato 

de São Paulo 

 

60% 

 

R$ 440,00 

 
Sindicatos Filiados a CUT 

 

50% 

 

R$ 550,00 

 

Local e Horário de Atendimento para a Matrícula 
 

Faculdade 28 de agosto de Ensino e Pesquisa 
Endereço:    Rua São Bento, 413 – 1º andar 

Das 9h00 às 12h00 e das 14h00 às 20h00 



 
 

� Se você for convocado e não comparecer para efetuar a matrícula no prazo 
estipulado no Edital perderá o direito à vaga. 

  

� No processo de matrícula, o candidato deve apresentar o requerimento de matrícula fornecido pela 

Secretaria com a documentação abaixo. As fotocópias podem ser simples, se acompanhadas dos 

documentos originais, ou autenticadas. 
  

� Documentação obrigatória (Não será aceita matrícula com documentação incompleta)  

� a) fotocópia da certidão de nascimento ou casamento; 

� b) fotocópia do documento de identidade, emitido pelas Secretarias de Segurança Públicas Estaduais 

(RG) ou do Registro Nacional de Estrangeiro (RNE), emitido pela Polícia Federal; 

� c) fotocópia do seu CPF e do Responsável, se menor de idade; 

� d) 1 (uma) foto 3x4 recente e identificada com o nome no verso; 

� e) fotocópia do certificado de conclusão e do histórico escolar do Ensino Médio ou equivalente; 

� f) fotocópia de um comprovante de residência com CEP (ex. conta de luz ou telefone); 

� g) contrato de prestação de serviços educacionais fornecido pela Instituição, assinado no ato da 

matrícula pelo aluno ou, se o candidato for menor de idade, por seu responsável legal; 

� h) comprovante do pagamento da 1ª parcela da semestralidade; 

� i) para ingressantes por intermédio do desempenho no ENEM – 2014 ou 2015, apresentar o 

comprovante da nota do ENEM.  
 

 

• Somente podem matricular-se os candidatos aprovados que tenham, efetivamente, concluído o 
ensino médio ou equivalente.  

• De conformidade com a legislação pertinente, os documentos do ensino médio devem satisfazer 
às seguintes exigências: portar o timbre oficial da instituição; carimbo de identificação – Diretor 
e Secretário ou seu substituto legal. 

• Para menor de 18 anos: deverá estar acompanhado do responsável legal, que deverá 
apresentar também 1 fotocópia do CPF e RG( pai, mãe ou tutor)  

 


