
Edital de 12 de maio de 2020 

PROCESSO SELETIVO PARA O 2º SEMESTRE DE 2020 

 

A Diretora Acadêmica da Faculdade Futura de Votuporanga, no uso de suas atribuições legais e 

de acordo com a legislação em vigor, torna público o presente Edital, com as normas e 

regulamentos para o Processo Seletivo Unificado para o preenchimento de vagas dos cursos 

oferecidos pela instituição, situada à Avenida Vale do Sol, No. 4876 – Vale do Sol, 

Votuporanga/SP, a saber: 

 

As fases ocorrerão no período de 22/06/2020 a 03/08/2020 de forma contínua conforme 

apresentado neste edital. Todas as fases são constituídas de provas e o candidato concorre 

exclusivamente às vagas do curso para o qual fez sua inscrição. 

 

 

1.  Ato Legal de Autorização/Reconhecimento - A Faculdade Futura/ Instituto de Ciência, 

Educação e Tecnologia de Votuporanga, oferece os seguintes cursos: 

 

• Administração – Bacharelado, reconhecido pela portaria MEC No. 703, de 18 de dezembro 

de 2013 publicada no DOU em 19/12/2013; 120 vagas no período noturno 

• Ciências Contábeis Bacharelado, autorizado pela portaria MEC nº 17 de 23/01/2013 

publicada no DOU em 24/01/2013; 100 vagas no período noturno. 

• Gestão de Recursos Humanos – tecnólogo, reconhecido pala portaria MEC nº 127 de 

28/04/2016 publicada no DOU em 02/05/2016; 70 vagas, no período matutino; 130 vagas no 

período noturno 

• Pedagogia – Licenciatura, reconhecido pela portaria MEC nº 916 de 27/12/2018 publicada no 

DOU em 28/12/2018; 150 vagas no período noturno. 

• Ciências Contábeis Bacharelado, na modalidade a distância, autorizado pela portaria MEC nº 

352 de 18/07/2019 publicada no DOU em 05/08/2019; 50 vagas. 

• Pedagogia – Licenciatura, na modalidade a distância, reconhecido pela portaria MEC nº 352 

de 18/07/2019 publicada no DOU em 05/08/2019; 50 vagas.  

 

 

2. Prazo de Validade do Processo Seletivo - O Processo Seletivo terá validade para o 2º 

semestre do ano 2020. 

 

3. Inscrições 

 

 3.1. Período – As inscrições poderão ser feitas a partir de 22 de junho de 2020 até o dia 03 

de agosto de 2020. Pelo site da Instituição, no endereço www.faculdadefutura.com.br. As 

dúvidas podem ser sanadas pelos telefones: 0800 5904000 ou (17) 3405-1212. 

 3.2. Taxa de Inscrição – 1kg de alimento não perecível, que deverá ser entregue no 1º dia de 

aula. 

      3.3. Condições – Somente serão aceitas inscrições para candidatos que concluíram o Ensino 

Médio e que possuam o Certificado de Conclusão deste nível, obtido pela via regular ou da 

suplência, ou que apresentem declaração oficial da escola em que concluiu o ensino médio 

especificando o prazo de entrega do Certificado de Conclusão. Para candidatos que estiverem 

http://www.faculdadefutura.com.br/


cursando a última série do ensino médio, o documento de conclusão do curso será exigido no 

início do semestre letivo da Faculdade Futura. 

Os candidatos portadores de necessidades especiais devem notificar a Faculdade Futura/ de sua 

necessidade no momento de sua inscrição. 

  

 

4. Das provas 

 

 4.1. Para ambas modalidades a prova será composta de uma redação valendo 10 pontos. 

 

 4.2.  Desclassificação – O candidato que obtiver nota inferior a 5 (cinco) pontos será 

desclassificado. 

 

 4.3. Realização - Processo seletivo será online, através do site da IES. E estará disponível 

logo após a inscrição, podendo ser realizada até a data limite para inscrição. 

 

 4.4. O processo seletivo será interrompido caso o número total de vagas inicialmente 

ofertadas para cada um dos cursos seja atingido anteriormente à data final prevista. 

 

 

5. Classificação  

 

 5.1. A classificação dos candidatos será feita pela ordem decrescente dos resultados 

obtidos na prova considerando-se eliminado o candidato que não realizar ou que venha a obter 

nota inferior a cinco. 

 

 5.2. Exclusão de Candidatos - Será excluído do Processo Seletivo, a qualquer tempo, o 

candidato que: prestar informações falsas na ficha de inscrição; não integralizar os 

procedimentos de inscrição; ou se, após a prova, for constatado que o candidato se valeu de 

meios ilícitos. 

 

 5.3. Falta de Documentação - O candidato classificado que não apresentar toda a 

documentação para a matrícula perderá o direito à vaga. 

  

 5.4. Revisão da Prova - Em hipótese alguma haverá revisão e nem vista da prova. 

 

 5.5. Situações não previstas neste Edital - A Comissão do Processo Seletivo é soberana sobre 

a análise de qualquer situação não prevista neste edital. 

 

 

6. Publicação dos Resultados – O resultado será divulgado no site da FUTURA, assim como o 

aluno poderá ser convocado, via endereço eletrônico fornecido quando da inscrição, em até 48 

horas após término do período de inscrição. 

 

 



7. Matrícula – O candidato aprovado deverá efetuar sua matrícula no prazo máximo de 72 

horas após a divulgação da aprovação – das 8h às 22h de segunda a sexta-feira, na sede da 

instituição. 

 

 

 7.1. Documentos Exigidos para a Matrícula  

 

 Título de Eleitor;  

 Cédula de Identidade; 

 Certificado de Alistamento Militar ou Carteira de Reservista para alunos do sexo masculino;  

 Certidão de Nascimento ou de Casamento;  

 CPF do Candidato e do Responsável (em casos de menores de 18 anos);  

 Comprovante de Residência;  

 Histórico Escolar do Ensino Médio ou documento equivalente, se concluído no exterior, 

traduzido e juramentado;  

 Certificado de Conclusão de Ensino Médio concluído em território nacional ou Certificado de 

Conclusão  

de Ensino Médio realizado no exterior, com revalidação dos estudos no Brasil ou Certificado de 

Conclusão 

de Ensino Médio concluído em nível de suplência (Supletivo), com “visto confere” da Diretoria 

de Ensino e/ou cópia da lauda de concluintes publicada no DOE (Diário Oficial do Estado) 

assinada pelo responsável  a Diretoria de Ensino com firma reconhecida;  

 02 fotos 3x4 (iguais e recentes); 

 Para alunos já graduados é obrigatória a apresentação do documento de conclusão do Curso 

Superior (diploma ou certificado de conclusão com data de colação de grau); 

 

 7.2. Apresentação de Documentação Falsa - O uso de documentos falsos como meio 

comprobatório de conclusão do curso do ensino médio ou superior terá como consequência a 

nulidade e o cancelamento de todos os atos acadêmicos e pedagógicos praticados pelo 

interessado. 

 

 7.3. Não havendo preenchimento total das vagas oferecidas pelo Processo Seletivo, a 

Faculdade FUTURA reserva-se o direito de reabrir novos processos seletivos, até que sejam 

completadas todas as vagas disponíveis. 

 

8. Casos Omissos – Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Organizadora do processo 

seletivo. 

 

                                                                                                       

                                                                                                     Votuporanga/SP, 12 de maio de 2020. 


