
 

 

PROCESSO SELETIVO GRADUADOS E TRANSFERIDOS 2017.2 EDITAL Nº 02 

A Diretora Geral da Faculdade Metropolitana da Grande Fortaleza - FAMETRO, no uso de suas 

atribuições, torna público, para conhecimento dos interessados, a existência de vagas para 

ingresso de transferidos e graduados para o segundo semestre letivo do ano de 2017, nas 

condições que seguem.   

 

1. As vagas destinam-se aos seguintes cursos: 

 Administração – manhã e noite 

 Análise e Desenvolvimento de Sistemas, manhã e noite. 

 Ciências Contábeis – manhã e noite 

 Direito – noite 

 Educação Física – Licenciatura, manhã e noite. 

 Educação Física – Bacharelado, manhã e noite 

 Enfermagem – manhã, tarde e noite. 

 Estética e Cosmética, manhã e noite. 

 Farmácia – manhã 

 Fisioterapia – manhã e noite 

 Gastronomia, manhã e noite.  

 Gestão Comercial, noite. 

 Gestão de Recursos Humanos, manhã e noite. 

 Gestão Hospitalar, noite. 

 Nutrição – manhã e noite 

 Odontologia, manhã. 

 Psicologia – manhã.   

 Serviço Social – noite. 

 Sistema de Informação – noite. 

 Eng. Civil, para Sem 1, 2 e 3 

 Eng. de Produção, para Sem 1,2 e 3 

 

2. Período de inscrição: 15 de maio a 12 de setembro 2017. 

 Local: Rua: Conselheiro Estelita, 500 - FAMETRO  

 Horário: 9h às 18h 

 

2.1. Documentação para transferidos: 

 

 Histórico escolar chancelado pela instituição de ensino superior de origem 

(documentos originais e cópias simples para autenticação); 

 Declaração de autorização ou reconhecimento do curso (documentos originais e 

cópias simples para autenticação); 

 Declaração da regularidade de matrícula (documentos originais e cópias simples para 

autenticação); 

 Programa das disciplinas cursadas, devidamente assinado pelo setor competente a 

fim de requerer aproveitamento de estudos (documentos originais e cópias simples 

para autenticação); 

 RG e CPF (documentos originais e cópias simples para autenticação). 

 

2.2. Documentação para graduados 

 



 

 

 Histórico escolar da instituição de ensino superior de origem (documentos originais e 

cópias simples para autenticação); 

 Diploma do ensino superior (documentos originais e cópias simples para 

autenticação); 

 Programa das disciplinas cursadas, devidamente assinado pelo setor competente a 

fim de requerer aproveitamento de estudos (documentos originais e cópias simples 

para autenticação); 

 RG e CPF (documentos originais e cópias simples para autenticação). 

 

3. Seleção: 

 

O processo seletivo constará de análise da documentação pelo Coordenador do Curso 

pretendido e enquadramento no semestre compatível. A análise e o (in)deferimento serão 

realizados no prazo de 72 horas após entrega da documentação.  

 

4. Matrícula 

 

 A matrícula poderá ser realizada no Atendimento ao Aluno, logo após a comunicação do 

deferimento da solicitação.  

 

5.  Para a matrícula serão exigidos os seguintes documentos (transferidos e 

graduados): 

  

 Contrato assinado de prestação de serviços educacionais; 

 Comprovante de pagamento da primeira parcela do semestre (matrícula); 

Cópia dos seguintes documentos: 

a) Carteira de Identidade expedida pela Secretaria de Segurança Pública, ou pelas 

Forças Armadas, ou pela Polícia Militar, ou por Ordens ou Conselhos que por lei 

federal tenham validade como documento de identidade, ou Carteira Nacional de 

Habilitação (com fotografia, na forma da Lei nº 9.503/97), ou passaporte, em caso 

de estrangeiro; 

b) CPF; 

c) CPF do responsável financeiro se for o caso; 

d) Certificado de Conclusão do Ensino Médio, ou equivalente: 

e) Histórico Escolar do Ensino Médio; 

f) Certidão de Nascimento ou Casamento; 

g) Título Eleitoral e comprovante de quitação eleitoral; 

h) Certificado de Reservista (para homens); 

i) Comprovante de endereço com CEP. 

 

*Deverão ser apresentadas as cópias e documentos originais para conferência. Na 

impossibilidade de apresentar documento original, a cópia autenticada é obrigatória. 

 

6.  Início das aulas: dia 31 de julho de 2017. 

 

Fortaleza, 12 de maio 2017. 

 

                                               Profª. Christianne Melo de Leopoldino 

Diretora Geral 


