FACULDADE 2 DE JULHO
EDITAL DE ABERTURA DO PROCESSO SELETIVO 2016.2
CURSOS DE GRADUAÇÃO – BACHARELADO
EDITAL Nº 01, de 30 de março de 2016

De acordo com a Lei nº 9.394 de 20/12/96, Portaria Normativa nº 40 – MEC de 29 de
dezembro de 2010 e o Regimento Geral, o Diretor Geral da Faculdade 2 de Julho, no uso de
suas atribuições, torna pública a abertura das inscrições do Processo Seletivo 2016.2, para
ingresso nos Cursos de Graduação - Bacharelado, de acordo com as disposições a seguir:
1.

Informações Referentes aos Cursos:

As informações referentes aos cursos/habilitações/modalidades dos cursos de Graduação
estão relacionadas na seguinte ordem: curso-habilitação-modalidade; Legislação do curso;
total de vagas e turnos de funcionamento.
Curso/Habilitação/
Modalidade
ADMINISTRAÇÃO
Graduação Bacharelado

JORNALISMO
Graduação Bacharelado

PROPAGANDA E
MARKETING
Graduação Bacharelado

DIREITO
Graduação Bacharelado

Legislação do curso
-Autorizado a funcionar pela Portaria do MEC
nº1.697 de 03/12/1999;
-Reconhecimento – Portaria do MEC nº223 de
07/06/06;
-Renovação de Reconhecimento - Portaria do MEC
nº737 de 30/12/2013.
-Autorizado a funcionar pela Portaria do MEC
nº1.156 de 11/06/2001;
-Reconhecimento – Portaria do MEC nº1087 de
14/12/06;
-Renovação de Reconhecimento - Portaria do MEC
nº704 18/12/2013.
-Autorizado a funcionar pela
Portaria do MEC nº 2.148 de
08/08/2003;
-Reconhecimento – Portaria do
MEC n º 430 de 21.10.2011;
-Renovação de Reconhecimento – Visita in Loco:
Código do MEC 996523, Código da Avaliação
118974. / 2015.
-Autorizado a funcionar pela Portaria do MEC nº
2.032 de 15/07/2002;
-Reconhecimento – Portaria do MEC nº 292 de
04/04/07
-Renovação de Reconhecimento – Vista in loco
código MEC929986, Código da
Avaliação112865/2015

Total
de
Vagas

Turnos

50

NOTURNO

50

DIURNO

50

NOTURNO

50

DIURNO

50

NOTURNO

50

DIURNO

50

NOTURNO

50

DIURNO

2.

Local de funcionamento dos cursos:

Av. Leovigildo Filgueiras, 81, Garcia, Salvador – BA.
Diurno: das 6h30min às 9h30min
Noturno: das 18h30min às 21h45min.
3.

Formas de Ingresso:

O processo seletivo 2016.2 será realizado por duas modalidades de ingresso: Processo
Seletivo de Prova Escrita ou utilização dos resultados da avaliação do Exame Nacional de
Ensino Médio (ENEM).
O candidato que não obtiver a pontuação mínima para a classificação pelo ENEM, que será
de 40% (quarenta por cento) da média do total de pontos obtidos pela soma das notas,
poderá concorrer a vaga participando da Prova Escrita.
4.

Inscrição:

A inscrição é gratuita e pode ser realizada pelo site da Instituição (www.f2j.edu.br) no
período de 01/04/2016 a 01/07/2016.
As inscrições podem ser realizadas também de forma presencial: Faculdade 2 de Julho
situada na Av. Leovigildo Filgueiras, 81, Garcia, CEP 40.100-000, Salvador - BA, Tel.: (71)
3114-3400 / (71) 3114-3416, de segunda a sexta-feira no horário das 08h às 20h30min.
5.

Prova Escrita:

A Prova Escrita pode ser realizada aos sábados, nos dias 16/04/2016, 14/05/2016,
18/06/2016 e 16/07/2016, das 09h às 11h e será constituída por 1 Redação dissertativa com
caráter eliminatório.
Havendo interesse do candidato e de acordo com a disponibilidade da Faculdade 2 de
Julho, pode ser realizado o Vestibular Agendado, de segunda a sexta das 07h às 19h, a
partir de 01/04/2016.
Para fins de classificação, o aproveitamento mínimo exigido nesta prova, que vale 10 (dez)
pontos, é de 40% (quarenta por cento).
Inscrições podem ser realizadas por telefone, número (71) 3114-3416 / (71)3114-3434, das
08h às 20h30min ou de forma presencial, na Faculdade 2 de Julho situada na Av. Leovigildo
Filgueiras, 81, Garcia, CEP 40.100-000, Salvador - BA, Tel.: (71) 3114-3400, de segunda a
sexta-feira, das 08h às 20h30min.
6.

O local das provas:

O local de realização das provas será na cidade de Salvador – Ba, Faculdade 2 de Julho
situada na Av. Leovigildo Filgueiras, 81, Garcia, CEP 40.100-000.

7.

Documentos a serem apresentados no dia da prova:

O candidato deverá comparecer ao local de realização das provas na data e horário
agendados, munido do original da Carteira de Identidade.
8.

Prazo de validade:

O Processo Seletivo terá validade de 1 ano após a divulgação do resultado, limitada ao
preenchimento das vagas ofertadas.
9.

Matrícula:

Logo após a divulgação dos resultados, os convocados deverão efetuar sua matrícula na
Secretaria Acadêmica, na sede da Faculdade 2 de Julho das 08h às 21h. Documentos
Necessários: Certidão de Nascimento ou casamento; RG; CPF; Título de Eleitor; Reservista
(para o sexo masculino); Comprovante de Endereço; 1 Foto 3x4; Histórico do 2º Grau com
Certificado de Conclusão do Ensino Médio (para os candidatos que cursaram o ensino
médio, em regime de aceleração ou supletivo, trazer o histórico original).
Todos os documentos devem vir acompanhados de cópias legíveis, a serem autenticadas
por funcionário da secretaria da Faculdade 2 de Julho, à vista dos originais, no ato da
apresentação. O candidato que não comparecer para realização da matrícula, até a data
estabelecida no edital de convocação, será considerado desistente.
10.

Outros:

a)
Este Edital, na sua íntegra, encontra-se publicado nos Quadros de Avisos dos
Prédios de Aulas da Faculdade 2 de Julho e no site da instituição www.f2j.edu.br
b)
A Faculdade 2 de Julho é mantenedora do programa de Financiamento do Governo
Federal - FIES. Os candidatos interessados em informações como disponibilidade de vagas,
critérios de elegibilidade, seleção e períodos próprios de inscrição para os benefícios,
devem acessar o site www.f2j.edu.br.
11.

Disposições Gerais:

Não haverá vistas ou revisão de provas sob hipótese alguma. A Faculdade 2 de Julho se
reserva o direito de não iniciar turmas com número inferior a 25 alunos matriculados. Neste
caso, o candidato poderá optar por outro curso com vagas disponíveis ou pela devolução
da quantia paga à Instituição.
Salvador, 30 de março de 2016.

Marcos Baruch Portela
Diretor Geral

