FACULDADE 2 DE JULHO
EDITAL DE ABERTURA DO PROCESSO SELETIVO 2018.2
CURSOS DE GRADUAÇÃO – BACHARELADO
De acordo com a Lei nº 9.394 de 20/12/96, Portaria Normativa nº 23 – MEC de 21 de dezembro
de 2017 e o Regimento Geral da Faculdade 2 de Julho, o seu Diretor Geral Prof. Marcos Baruch,
no uso de suas atribuições regimentais, torna pública a abertura das inscrições do Processo
Seletivo 2018.2, para ingresso nos Cursos de Graduação - Bacharelado, de acordo com as
disposições a seguir: 1. Informações Referentes aos Cursos: As informações referentes aos
cursos de Graduação, todos na modalidade presencial, estão relacionadas na seguinte ordem:
curso; atos legais do curso; total de vagas e turnos de funcionamento.
Curso
Base legal do Curso
Alunos/ Tempo de Vagas/ Turnos
turma
duração
turno
do curso
Bacharelado
Renovação de Reconhecimento
em
- Portaria nº 268, de 03.04.2017,
50
8
150
Noturno
Administração publicada no DOU de 04.04.2017.
semestres
Bacharelado
Renovação de Reconhecimento
em Jornalismo - Portaria nº 704, de 18.12.2013,
50
8
94
Noturno
publicada no DOU de
semestres
19.12.2013.
Bacharelado Renovação de Reconhecimento
50
10
53
Matutino
em Direito
– Portaria nº 268, de 03.04.2017,
semestres
publicada no DOU de
50
50
Noturno
04.04.2017.
2. LOCAL DE FUNCIONAMENTO DOS CURSOS: Av. Leovigildo Filgueiras, 81, Garcia,
Salvador – BA. Diurno: das 06h30min às 09h30min e Noturno: das 18h30min às 21h45min. 3.
INSCRIÇÃO: A inscrição poderá ser realizada pelo site da Instituição (www.f2j.edu.br), no
período de 07/05/2018 a 29/06/2018. Taxa de inscrição: 1 (uma) lata de leite em pó, a ser doada
a uma instituição assistencial. As inscrições também podem ser realizadas de forma
presencial: Faculdade 2 de Julho situada na Av. Leovigildo Filgueiras, 81, Garcia, CEP 40.100000, Salvador - BA, pelos telefones (71) 3114-3400 / (71) 3114-3412, (71) 3114-3434 e (71)
99378-1080, de segunda a sexta-feira no horário das 08h00 às 20h30. Apenas os candidatos
que concluíram o Ensino Médio ou equivalente, ou com previsão de conclusão até a data de
efetivação da matrícula (cursando a última série do EM ou que realizarem os Exames Supletivos
de Ensino Médio) estão aptos a realizar a inscrição. Caso o candidato não apresente, no ato
da matrícula, o Certificado de Conclusão de Curso e Histórico Escolar do Ensino Médio,
perderá o direito à vaga. Os candidatos portadores de deficiência ou que necessitem de
condições especiais, devem informar no ato da inscrição, identificando os recursos
necessários para a realização das provas. Nesse caso, o candidato deverá anexar o Laudo
Médico emitido por profissional especialista da área de sua deficiência ou condição especial. O
não atendimento à essa exigência desobriga a Instituição de prestar qualquer atendimento
especial. 4. FORMAS DE INGRESSO: O processo seletivo 2018.2 será realizado para duas
modalidades de ingresso: a) Processo Seletivo de Prova Escrita; b) Utilização dos resultados
da avaliação do Exame Nacional de Ensino Médio (ENEM). ENEM: O candidato que não obtiver
a pontuação mínima para a classificação pelo ENEM, que será de 50% (cinquenta por cento) da
média do total de pontos obtidos pela soma das notas, poderá concorrer à vaga participando da
Prova Escrita. Prova Escrita: A Prova Escrita, previamente agendada, será realizada de
segunda a sexta das 08:00 às 19:00, a partir do dia 14/05/2018, e será composta por 10 (dez)
questões objetivas e uma redação de caráter eliminatório. Para fins de classificação, o
aproveitamento mínimo exigido nesta prova, que vale 10 (dez) pontos, é de 50% (cinquenta por

cento) do total. Local de aplicação das provas: O local de realização das provas será na
Faculdade 2 de Julho situada na Av. Leovigildo Filgueiras, 81, Garcia, CEP 40.100-00, Salvador
– Ba. Documento a ser apresentado no dia da prova: original da Carteira de Identidade ou
documento equivalente com foto. Prazo de validade: o Processo Seletivo terá validade de 1
ano após a divulgação do resultado, limitada ao preenchimento das vagas ofertadas. 5.
MATRÍCULA ACADÊMICA E FINANCEIRA: Logo após a divulgação dos resultados, os
convocados deverão efetuar sua matrícula na Secretaria Acadêmica, na sede da Faculdade 2
de Julho das 08h00 às 20h30min. Documentos Necessários: Certidão de Nascimento ou
casamento; RG; CPF; Título de Eleitor; Reservista (para o sexo masculino); Comprovante de
Endereço; 1 Foto 3x4; Histórico Escolar 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). Somente após a realização da matrícula financeira o estudante receberá o
comprovante de matrícula. Todos os documentos devem vir acompanhados de cópias legíveis,
a serem autenticadas por funcionário da Secretaria Acadêmica da Faculdade 2 de Julho, à vista
dos originais, no ato da apresentação. A não apresentação da documentação exigida, impedirá
a efetivação da matrícula. O candidato que não comparecer para a realização da matrícula, até
a data estabelecida no Edital de Convocação, será considerado desistente. Os candidatos
menores de 18 anos, deverão estar acompanhados dos pais ou responsável legal, devendo
esses apresentarem Carteira de Identidade e CPF, para a assinatura do Contrato e efetivação
da matrícula. O estudante poderá requerer Cancelamento de Matrícula junto ao Serviço de
Atendimento ao Estudante – SAE, cabendo restituição de 90% do valor pago da primeira
mensalidade, em caso de deferimento, se o mesmo ocorrer antes do início das aulas. Após o 1º
dia de aula o cancelamento da matrícula não contemplará a devolução do valor das
mensalidades pagas anteriormente. 6. 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 adere ao 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. 7. DISPOSIÇÕES GERAIS: Para o Curso de Direito, as
disciplinas práticas poderão ser oferecidas aos sábados ou em turno oposto, assim como as
disciplinas de dependência (disciplinas nas quais o estudante foi reprovado), deverão ser
cursadas em turno oposto. a) Não haverá vistas ou revisão da Prova Escrita do Processo
Seletivo. b) 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 solicitar a devolução da quantia paga à Instituição. c) Em caso de vagas
remanescentes, a Instituição poderá realizar novo Processo Seletivo, a ser divulgado através de
Edital próprio. d) Os casos omissos serão resolvidos pelos órgãos competentes da Faculdade 2
de Julho.

Salvador, 25 de abril de 2018

Marcos Baruch Portela
Diretor Geral

