ADITIVO I – REFERENTE AO PROCESSO SELETIVO – 2020.1 /
EDITAL Nº 010/2019, DE 04 DE OUTUBRO DE 2019.

A Direção Geral da Faculdade do Maciço de Baturité - FMB, no uso das atribuições
estatutárias e regimentais que lhe são conferidas, divulga e estabelece as normas das
inscrições para seleção dos candidatos nas situações descritas abaixo, para ingresso no
primeiro semestre de 2020, para os Cursos de Graduação da FMB (Administração; Ciências
Contábeis; Direito; Gestão de Recursos Humanos; Pedagogia; Serviço Social e Teologia).
O edital extraordinário oferta vagas de todos os cursos de graduação, presencial e a
distância, com oferta de bolsa de estudo de 50% nas mensalidades durante toda a
vigência do curso escolhido, obedecendo regulamento específico, apresentado no ato da
matrícula.

1. DOS CANDIDATOS
1.1. CANDIDATOS GRADUADOS
O candidato graduado terá direito à concorrer a vaga dos cursos com oferta de bolsa, para isso
deverão se inscrever dentro do prazo estipulado e seguir as regras e normas de orientações
presentes no Edital nº010/2019 e neste Aditivo I. Serão destinadas 25 vagas ainda não ocupadas
em processos anteriores de cada curso de graduação ofertado pela IES para candidatos
graduados, ou até que se completem as vagas.
A classificação será na ordem decrescente de acordo com o rendimento escolar do Histórico de
Graduação do candidato.
O candidato à vaga para graduados, no período das inscrições, deverá apresentar na
Secretaria Acadêmica da FMB, a seguinte documentação atualizada e datada, a partir de 18 de
novembro de 2019:
a) histórico escolar, devidamente chancelado, carimbado e assinado (todas as páginas)
pela Instituição de Ensino Superior de origem (original ou cópia autenticada);
b) Declaração de Regularidade no Exame Nacional de Desempenho de Estudantes –
ENADE (original ou cópia autenticada);
c) Diploma de Graduação (original ou cópia autenticada);

d) Cédula de identidade (original ou cópia autenticada)
e) CPF (original ou cópia autenticada);
f) Comprovante de Residência (cópia autenticada na própria Secretaria);
g) Reservista (cópia autenticada em cartório);
h) 1 foto 3X4.

1.2. CANDIDATOS PELA NOTA DO ENEM
Os candidatos que tiverem realizado o Exame Nacional do Ensino Médio – ENEM nas edições
de 2016, 2017 ou 2018 poderão concorrer à vaga dos cursos com oferta de bolsa, para isso
deverão se inscrever dentro do prazo estipulado e seguir as regras e normas de orientações
presentes no Edital nº010/2019 e neste Aditivo I. Serão destinadas 25 vagas (ou até que se
completem as vagas) de cada curso de graduação ofertado pela IES para candidatos através da
nota do ENEM,
A classificação será na ordem decrescente, de acordo com as notas do ENEM.
O candidato à vaga para Ingressantes pela nota do ENEM, no período das inscrições, deverá
apresentar na Secretaria Acadêmica da FMB, a seguinte documentação atualizada e datada a
partir de 18 de novembro de 2019:
a) Cédula de identidade (original ou cópia autenticada)
b) CPF (original ou cópia autenticada).
c) Certificado de conclusão do ensino médio ou certificado equivalente (original ou cópia
autenticada);
d) histórico escolar, devidamente chancelado, carimbado e assinado (todas as páginas)
pela Instituição de Ensino de origem (original ou cópia autenticada)
e) Resumo das notas do ENEM retirado do site do INEP
f) Comprovante de Residência (cópia autenticada na própria Secretaria);
g) Reservista (cópia autenticada em cartório);
h) 1 foto 3X4.

2. DOS PRAZOS DE INSCRIÇÃO
Inscrições: 18 a 26 de novembro de 2019.
Inscrição presencial:
Na Faculdade do Maciço de Baturité, Rua Edmundo Bastos, S/N - Bairro: Sanharão –
Baturité - no horário das 8h às 12h e das 15h às 21 horas de segunda a sexta-feira, e aos
sábados, das 8 às 16 horas. Telefones: (85) 3347.2774 e (85) 99818.0497.
Inscrição online:
Através de atendimento online no site www.faculdadefmb.edu.br ou pelo telefone: (85)
99708-0079.

3. DOS RESULTADOS E MATRÍCULAS
• O requerimento de inscrição deverá ser feito na Secretaria Acadêmica da FMB, a partir das
15h do dia 18(dezoito) de novembro de 2019 até às 20h59 min do dia 26 (vinte e seis) de
novembro de 2019, observado o horário de Baturité/CE. As informações prestadas pelo
candidato no ato de inscrição são de sua exclusiva responsabilidade.
• O resultado das inscrições deferidas será divulgado dia 27/11/2019 (quarta-feira) na
Secretaria Acadêmica e site da FMB.
• Os candidatos que forem tiverem sua inscrição deferidas, deverão efetivar a matrícula no
curso até o dia 03/12/2019 para ter direito a bolsa de 50% nas mensalidades durante toda a
vigência do curso escolhido, obedecendo regulamento específico, apresentado no ato da
matrícula e mediante cumprimento de todas as normas estabelecidas no Edital nº010/2019 e
neste Aditivo I.
O não cumprimento dos prazos previstos neste Edital e seu aditivo impede a solicitação de
bolsas de 50% nas mensalidades. Sendo indeferida qualquer solicitação fora do prazo
estipulado.

Baturité/CE, 16 de novembro de 2019.

