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EDITAL DE 10 DE NOVEMBRO DE 2022 

PROCESSO SELETIVO 2023 

A FACULDADE SANTA RITA – FASAR, com sede na cidade de Novo Horizonte, Estado de São Paulo, faz saber que, de 

acordo com o Parecer  CNE/CP no 98, aprovado em 06/07/1999, e as Portarias MEC no 391, de 07/02/2002, e no 40 (Normativa), 

de 12/12/2007, estão abertas as inscrições para o seu PROCESSO SELETIVO 2023, para os seguintes cursos: ADMINISTRAÇÃO, 

Bacharelado, turno noturno, 70 (setenta) vagas, presencial, reconhecido pela Portaria MEC No 935 de 24/08/2017 e DOU de 

25/08/2017; PEDAGOGIA, Licenciatura, turno noturno, 60 (sessenta) vagas, presencial,  reconhecido pela Portaria MEC Nº 1188 

de 24/11/17 e DOU de 27/11/17 e, CIÊNCIAS CONTÁBEIS, Bacharelado, turno noturno, 70 (setenta) vagas, presencial, 

autorizado pela Portaria MEC Nº 1.853 de 10/12/2021 e DOU 13/12/2021. 

 Os cursos funcionarão na sede da Faculdade Santa Rita, situada na rua Dr. Mário Florence nº 144, Jardim Aeroporto, 

Novo Horizonte, Estado de São Paulo. 

Estão previstas provas agendadas, utilização da nota do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) e, análise do 

histórico do Ensino Médio para o presente Processo Seletivo. 

 01 - INSCRIÇÕES: As inscrições estarão abertas no período de 10 de novembro de 2022 a 03 de março de 2023; 

1.1 - Para inscrever-se o candidato deverá entrar no site www.fasar.edu.br e preencher o formulário eletrônico para o 

Processo Seletivo FASAR 2023.  

1.2 - Podem inscrever-se candidatos que possuam (até a data de 01/02/2023) o Certificado de Conclusão do Ensino 

Médio, obtido pela via regular ou suplência;  

1.3 - O candidato portador de deficiência deverá comunicar, no ato de sua inscrição, sua deficiência e o tipo de 

deficiência, para que a Comissão responsável pelo Processo Seletivo possa providenciar prova adequada, conforme as 

características da sua deficiência, sem ferir o princípio da isonomia;  

1.4 - A inscrição implica na aceitação, pelo candidato, das normas constantes deste Edital.  

02 - PROCESSO SELETIVO: O Processo Seletivo dar-se-á por meio dos seguintes instrumentos: REDAÇÃO, NOTA DO 

ENEM ou ANÁLISE CURRICULAR.  

2.1 - Para REDAÇÃO, o candidato deverá marcar esta opção no ato da inscrição. Tema a ser definido pela comissão. 

Será avaliado o uso da linguagem na norma culta, coesão, coerência, adequação do tema proposto e criatividade, perfazendo 

um total de 1000 (mil) pontos. O candidato deverá AGENDAR o dia e horário da sua prova preenchendo essas informações no 

formulário de inscrição.   

2.1.1 - Para a realização das Provas, o candidato deverá comparecer nas dependências da Faculdade Santa Rita no dia 

agendado, munido do original de qualquer documento que contenha sua foto atualizada e o número de seu Documento de 

Identidade (RG), lápis, borracha e caneta azul ou preta. 

2.2 - Para utilização da nota do ENEM, o candidato deverá marcar formalmente esta opção no ato da inscrição e, 

entregar na Secretaria da FASAR uma cópia legível do boletim do último ENEM prestado por ele, na qual conste a nota final 

obtida na Redação, apresentando para autenticação do atendente o original do referido boletim, em no máximo, sete dias 

após a inscrição.  

2.2.1 – O resultado que o candidato apresentar na nota de Redação, no boletim do ENEM, será aproveitada na íntegra 

para nota final do Processo Seletivo. 

http://www.fasar.edu.br/
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2.3 - Para análise curricular, o candidato deverá marcar formalmente esta opção no ato da inscrição e, entregar uma 

cópia autenticada do histórico do Ensino Médio, em no máximo, sete dias após a inscrição.  

2.3.1 – O resultado da análise dar-se-á por meio da somatória e posteriormente a média das notas das disciplinas 

matemática e português, vezes 100 (cem). Exemplo na tabela abaixo: 

Matemática 1º ano EM 2º ano EM 3º ano EM Somatória Média Mat 

Exemplo: 7,0 8,0 9,0 24,0 8,0 

 Português 1º ano EM 2º ano EM 3º ano EM Somatória Média Port 

Exemplo: 5,0 6,0 6,0 17,0 5,7 

 Resultado Média Mat Média Port Somatória Média Geral Resultado X 100 

Exemplo: 8,0 5,7 13,7 6,85 685 

Nota utilizada nesse exemplo para o Processo Seletivo será 685. 

 

03 – RESULTADO: O resultado do Processo Seletivo será publicado até dia 03 de março de 2023 nas dependências da 

Faculdade Santa Rita e pelo site www.fasar.edu.br. Antes do resultado, será disponibilizado aos candidatos um resultado 

parcial. A lista com o nome dos candidatos aprovados será divulgada em ordem alfabética, até o número de vagas previsto 

para o curso. Somente após a realização de todas as provas agendadas do Processo Seletivo, análise de históricos e resultados 

de ENEM apresentados, será elaborada uma lista definitiva com a classificação, que obedecerá à ordem decrescente de pontos. 

Os candidatos que não estiverem classificados dentro do limite de vagas do curso ficarão numa lista de espera e poderão ser 

chamados para matrícula até a data de validade deste Processo Seletivo. Em caso de empate, e a fim de que apenas um 

candidato ocupe cada uma das posições classificatórias, será mantido na posição mais significativa o candidato mais idoso. 

Serão excluídos da classificação os candidatos que não alcançarem, no mínimo, 100,00 (cem) pontos. Não haverá revisão de 

resultados.  

04 – MATRÍCULAS: As matrículas poderão ser realizadas a partir da divulgação da nota do candidato, no seguinte 

local: Secretaria da Faculdade: Rua Dr. Mário Florence nº. 144, de Segunda a Sexta-feira, das 07h30 às 17h00 e das 18h30 às 

22h00. Serão exigidos os seguintes documentos para digitalização: 

a) Certificado de conclusão do Ensino Médio ou equivalente, uma cópia autenticada;  
b) Histórico Escolar de Conclusão do Ensino Médio ou equivalente, uma cópia autenticada; 
c)  Prova de quitação do Serviço Militar ou Certificado de Alistamento Militar, uma cópia; se do sexo masculino;  
d) Certidão de Nascimento ou Casamento, uma cópia;  
e) Título de Eleitor com comprovante de votação da última eleição, uma cópia;  
f) Uma foto 3x4 recente;  
g) CPF, uma cópia;  
h) Cédula de Identidade, uma cópia; 
i) Comprovante de residência recente, uma cópia. 

 
No ato da apresentação dos documentos o candidato preencherá e assinará, em duas vias, um Contrato de Prestação 

de Serviços Educacionais e pagará o valor da primeira parcela da anuidade do curso em que foi aprovado, relativa ao ano de 

2023. Ao candidato classificado e que ainda não possuir os documentos exigidos nos itens (a), (b), (c) e/ou (e), será feita uma 

matrícula condicional. Essa matrícula só será efetivada com a apresentação, até 07 de março de 2023, dos documentos 

exigidos nos respectivos itens. Caso contrário (não entrega da documentação exigida), a matrícula (condicional ou normal) será 

anulada, sem direito a qualquer reclamação ou recurso. O candidato classificado e regularmente matriculado que solicitar 

http://www.fasar.edu.br/
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cancelamento de matrícula por qualquer motivo, será reembolsado em 80% (oitenta por cento) do valor da primeira parcela da 

anuidade, devendo o requerimento de cancelamento de matrícula ser protocolado junto à Secretaria da Faculdade até três 

dias úteis após o início do período letivo, previsto, que, para os alunos ingressantes, dar-se-á dia 06 de fevereiro de 2023.  

05 – CLÁUSULA CONDICIONANTE: A Faculdade Santa Rita reserva-se o direito de não implantar turmas ou cursos que 

não totalizarem a quantidade mínima de 50% de alunos por classe. 

 06 – VALIDADE: O presente Processo Seletivo terá validade até 03 de março de 2023. Os casos omissos serão 

resolvidos pela Comissão responsável pelo Processo Seletivo 2023. 

 

Novo Horizonte/ SP, 10 de novembro de 2022. 

 

Eduardo Nemi Costa 

Diretor Administrativo 

 

 

 

Publique-se. 

 

Comissão Responsável pelo Processo Seletivo 2023: 

Andreza Santoro Roque – Coordenadora do Curso de Pedagogia 

Eduardo Nemi Costa – Diretor Administrativo/ Acadêmico 

Karla Gonçalves Macedo – Coordenadora do Curso de Administração 

Mayara Almici – Procuradora Institucional / Secretária Acadêmica 

 


