
 
FACULDADE 2 DE JULHO 

EDITAL DE MATRÍCULA ESPECIAL 2020.1 
CURSOS DE GRADUAÇÃO – BACHARELADO 

  

 

O Diretor Geral da Faculdade 2 de Julho torna público que se encontram 

abertas as inscrições para o Processo Seletivo do 1° semestre 2020, para 

Transferência Externa e Portador de Diploma de Nível Superior dos Cursos de 

ADMINISTRAÇÃO (50 vagas), DIREITO (30 vagas), JORNALISMO (50 vagas) 

ministrados pela Faculdade.   

  

1. Das inscrições 

   

Período: a partir de 18/09/2019 a 28/02/20 

Pré-inscrição: pelo site www.f2j.edu.br  

Entrega da documentação: SAE – Serviço de Atendimento ao Estudante da 

Faculdade 2 de Julho – Av. Leovigildo Filgueiras, nº 81 – Garcia – Salvador/Ba. 

Tel.: (71) 3114-3444 - de segunda a sexta-feira, das 08h00 às 20:30h.  

  

2. Das condições para participar do Processo Seletivo 

 

Só serão aceitas solicitações:  

• de candidatos que tenha concluído cursos de nível superior, grau de 

bacharelado, licenciatura ou tecnólogo, autorizados ou reconhecidos;  

• de candidatos regularmente matriculados na Instituição de Ensino 

Superior de origem, em se tratando de Transferência Externa;  

• mediante apresentação de toda a documentação exigida no Item 3.  

  

3. Da Documentação 

 

Os candidatos deverão preencher o requerimento de matrícula especial no 

SAE – Serviço de Atendimento ao Estudante da Faculdade 2 de Julho e 

entregar a cópia dos documentos listados abaixo:  

• Carteira de Identidade;  

• CPF;  

• Histórico escolar atualizado da faculdade de origem e/ou original do 

Diploma de Ensino Superior;  

• Programa das disciplinas para as quais pretende solicitar 

aproveitamento;  

• Declaração de autorização e/ou reconhecimento do curso pelo MEC 

(data de publicação do respectivo ato no DOU), caso esta informação 

não conste no Histórico Escolar.  

Obs.: Os documentos originais devem estar acompanhados de fotocópias 

legíveis.  

 

http://www.f2j.edu.br/


4. Do Processo Seletivo  

  

O Processo Seletivo será realizado através de análise da vida acadêmica do 

candidato. 

  

5. Do Resultado 

  

A relação dos candidatos aprovados será divulgada no site www.f2j.edu.br no 

prazo máximo de 5 dias úteis, após a inscrição.  

  

6. Da Matrícula dos Aprovados  

  

A matrícula deve ser realizada, até cinco dias úteis após a divulgação do 

resultado. Os candidatos aprovados devem procurar a Secretaria Acadêmica 

da Faculdade 2 de Julho e apresentar a seguinte documentação:  

• Certidão de nascimento ou casamento   

• Carteira de Identidade   

• CPF  

• Título de Eleitor  

• Quitação do Serviço Militar   

• Comprovante de residência  

• 1 fotografia 3X4  

• Histórico do Ensino Médio (para os candidatos que cursaram o ensino 

médio, em regime de aceleração ou supletivo, trazer o histórico original).  

  

Obs.: Os documentos originais devem estar acompanhados de fotocópias 

legíveis.  

  

7. Dos benefícios 

 

Os candidatos selecionados serão beneficiados com desconto especial, exceto 

sob a matrícula.   

 

Salvador, 18 de setembro de 2019. 

 

 

  

 
Prof. Marcos Baruch Portela 

Diretor Geral  


