EDITAL Nº 02/2018

O Diretor Geral da Faculdade Pólis Civitas instituição credenciada através da
Portaria Ministerial n.º 1.121 de 10/10/2016 publicada no D.O.U em 11 de
outubro de 2016, no uso de suas atribuições torna público, que estarão
abertas as inscrições para o PROCESSO SELETIVO - 2018.
1 – ATOS DE AUTORIZAÇÃO, RECONHECIMENTO E VAGAS DOS CURSOS
OFERTADOS:
CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM GESTÃO PÚBLICA – (Autorizado
pela Portaria Ministerial n.º 685 de 31/10/2016, publicada no D.O.U de
01/11/2016 com 25 (vinte e cinco) vagas anuais.

2 – INSCRIÇÕES E MODALIDADES DO PROCESSO SELETIVO:
2.1– Vestibular Agendado – esta modalidade de seleção oferece ao
candidato a opção de escolher a melhor data e horário para realizar sua prova.
As inscrições estarão abertas de 20/06/2018 à 31/07/2018 e poderão ser
efetivadas pelo site da Faculdade no endereço www.poliscivitas.com.br.

3

– VAGAS E ABERTURAS DE TURMAS

A Faculdade Pólis Civitas reserva-se o direito de não abrir as turmas dos
cursos de Graduação previstos neste Edital, ítem 1, que não atingirem o
número de candidatos matriculados de 20 (vinte) alunos por turma. Neste caso,
os alunos poderão optar por ter o seu direito à matrícula assegurado em turma
aberta no próximo Processo Seletivo, ou solicitar o reembolso de 100% (cem
por cento) da mensalidade paga no ato da matrícula, que será reembolsado no
prazo de 15 (quinze) dias úteis a contar da data da solicitação.

4

– CLASSIFICAÇÃO E REGULAMENTO

O processo de seleção será classificatório constando de programas
limitados ao conteúdo obrigatório do Ensino Médio.
O Edital nº 01/2018 que Regulamenta as Políticas de Preços do
Processo Seletivo de 2019 - 1º semestre, encontra-se publicado no site da
Faculdade.

Este Edital entra em vigor na data de sua publicação.

Curitiba, 09 e janeiro de 2019.

___________________________
Vera Pacheco
Diretora Geral da Faculdade Pólis Civitas

