
 
FACULDADE 2 DE JULHO 

EDITAL DE MATRÍCULA ESPECIAL E TRANSFERÊNCIA EXTERNA 2021.1 
CURSOS DE GRADUAÇÃO – BACHARELADO 

  

 

O Diretor Geral da Faculdade 2 de Julho, no uso das suas atribuições 

regimentais, torna público o Edital para inscrição no Processo Seletivo do 1° 

semestre 2021, para Transferência Externa e para Portador de Diploma de 

Nível Superior para os Cursos de ADMINISTRAÇÃO (50 vagas), DIREITO (50 

vagas), JORNALISMO (50 vagas) oferecidas pela Instituição.  

  

1. Das inscrições 

   

Período: a partir de 01/11/2020 a 29/01/2021 

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, quando 

do retorno das atividades presenciais. Devido à pandemia do Covid-19, os 

documentos devem ser enviados, inicialmente, em cópias legíveis e formato 

pdf para o e-mail faculdade@2dejulho.edu.br até que a Instituição esteja 

liberada para atendimento presencial.  

  

2. Das condições para participar do Processo Seletivo 

 

Só serão aceitas solicitações:  

• de candidatos que tenham 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; e 

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

  

3. Da Documentação para matrícula 

 

Os candidatos deverão enviar os documentos abaixo relacionados para o e-

mail faculdade@2dejulho.edu.br e preencher o requerimento de pré-matrícula 

que será enviado remotamente. Após o retorno das atividades presenciais, os 

documentos originais devem ser apresentados à Secretaria Acadêmica, para a 

autenticação e entrega do comprovante original de matrícula.  

Documentos listados abaixo (escaneados em PDF e legíveis):  

• Carteira de Identidade;  

• Certidão de nascimento ou casamento   

• CPF;  

• Título de Eleitor  

• Quitação do Serviço Militar (sexo masculino)  

http://www.f2j.edu.br/
mailto:faculdade@2dejulho.edu.br


• Comprovante de residência  

• 1 fotografia 3X4  

• Histórico do Ensino Médio com conclusão ( cópia autenticada)  

• Histórico escolar original e atualizado da instituição de origem 

(transferência externa) e/ou cópia autenticada do Diploma de Ensino 

Superior (ingresso como Portador de Diploma);  

• Planos de Ensino originais das disciplinas para as quais pretende 

solicitar aproveitamento (assinados pela Instituição de origem);  

• 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 ser apresentados na data previamente 

especificada, sob pena de CANCELAMENTO da matrícula.  

O contrato de serviços educacionais será enviado por e-mail, conforme 

acordado com o atendimento financeiro, até que a situação de atendimento 

presencial seja normalizada.  

Obs.: A não apresentação será considerado como desistência da vaga.  

 

4. Do Processo Seletivo  

  

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

candidato. 

  

5. Do Resultado 

  

O candidato aprovado será notificado via e-mail e/ou por meio do 

telefone/WhatsApp, cujo número foi fornecido no requerimento da pré-

inscrição. 

  

6. Dos benefícios 

 

A Instituição tem parceria com o Governo Federal, para oferta de vagas no 

FIES, conforme legislação vigente; e também possui um Programa de 

Descontos, de acordo com Portaria divulgada semestralmente. 

 

Contatos: 

Telefone/whatsapp: (71) 98303.9375 e (71) 3114.3412 

E-mail: faculdade@2dejulho.edu.br 

 

 

Salvador, 14 de outubro de 2020. 

 

 

  

  

Prof. Marcos Baruch Portela 

Diretor Geral  


