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A Faculdade Presbiteriana Augusto Galvão – FPAG, credenciada pela Portaria MEC n° 491, de 

02/06/2009, fundamentada na Lei n° 9394, de 20/12/96, regulamentada pelo Decreto n° 

5.773.2006, no Parecer CES/CNE n° 98/99, torna público este Edital do processo de seleção de 

candidatos às vagas dos seus cursos de nível superior, com validade para o 1° semestre de 2015. 

CURSOS/MODALIDADES/VAGAS/TURNOS: 

Engenharia Ambiental Bacharelado 100 Noturno 

Pedagogia            Licenciatura                    50                                                   Noturno 

 

INSCRIÇÕES: 10/11/2014 a 12/12/2014  

LOCAL PARA INSCRIÇÕES: FPAG, Praça Castro Alves, nº 01, Centro, Campo Formoso, BA - das 08h 

às 18h ou pelo site www.augustogalvao.com.br 

DATA DA PROVA: 14/12/2014 

LOCAIS PARA REALIZAÇÃO DA PROVA: Colégio Presbiteriano Augusto Galvão, Praça Castro Alves, 

01 Centro – Campo Formoso – Bahia. 

HORÁRIO DA PROVA: 9h às 13h – horário local – chegada com meia hora de antecedência. 

DOCUMENTAÇÃO: Cédula de Identidade em bom estado de conservação. Comprovante do 

pagamento da Taxa de Inscrição no valor de R$ 85,00 (oitenta e cinco reais). 

 

ENEM: Os candidatos que prestaram a prova do Exame Nacional do Ensino Médio deverão 

apresentar o original e a cópia do boletim de resultados. Os que fizeram prova do ENEM e ainda 

assim quiserem concorrer através da prova da Faculdade, podem prestar a prova e será 

considerada a maior nota entre a do ENEM e a da Faculdade. Os candidatos que optarem pelo 

ENEM devem encaminhar a sua solicitação acompanhada da documentação até o último dia das 

inscrições. Somente será considerada efetivada a inscrição, com o cumprimento de todos os 

requisitos aqui apontados. A positivação da inscrição efetuada com pagamento em cheque estará 



sujeita à homologação, após sua compensação efetiva. Em nenhuma hipótese ocorrerá a 

devolução da quantia paga. 

INSCRIÇÕES POR TERCEIROS: O representante do candidato deverá apresentar, no ato da 

inscrição, documento de identidade, procuração que autorize a efetivação da inscrição no 

AUGUSTO GALVÃO, não tendo necessidade do reconhecimento de firma, bem como os 

documentos pertinentes ao candidato em processo de inscrição. 

REALIZAÇÃO DAS PROVAS: A avaliação será constituída por uma prova composta de 40 questões, 

com 4 alternativas com valor 6,0 e  uma Redação dissertativa, de caráter eliminatório valendo 4,0 

(quatro vírgula zero) pontos, sendo exigido nesta última, nota não inferior a 1,0 (um vírgula zero). 

As questões da prova abrangem Biologia, Física, Matemática, Química, Língua Portuguesa, 

Geografia e História. Considerar-se-á desclassificado o candidato que obtiver resultado “zero”, em 

qualquer das provas. As provas serão realizadas nas dependências do Colégio Presbiteriano 

Augusto Galvão Praça Castro Alves, 01 Centro – Campo Formoso – Bahia, na data agendada. O 

candidato deverá apresentar-se com 30 (trinta) minutos de antecedência munido de caneta 

esferográfica azul ou preta, comprovante de inscrição e Documento de Identidade com foto. 

FONTES: Redação – um tema na área de Educação ou Meio Ambiente. 

Candidato Portador de Necessidades: O portador de necessidades especiais, quando solicitado, 

um fiscal da Comissão Especial do Processo Seletivo o acompanhará. Neste caso, o candidato 

deverá ditar todo o texto, com detalhamento de pontuação e acentuação gráfica. 

CLASSIFICAÇÃO: O Processo Seletivo será classificatório, eliminado-se o candidato que obtiver 

nota 0 (zero) na prova de Conhecimentos, na prova de Redação ou faltar ao Processo Seletivo.  

DIVULGAÇÃO DO RESULTADO: Os candidatos classificados dentro do limite de vagas serão 

convocados para matrícula por meio de listagens publicadas e afixadas na sede da FPAG e no site 

www.augustogalvao.com.br no dia 29 de dezembro de 2014, às 15h. 

MATRÍCULA DOS CLASSIFICADOS: A matrícula dos classificados ocorrerá nos dias 05.01.2015 a  

16.01.2015. O horário para matrícula será das 14h às 21h, sendo requisito para a matrícula: 

• Apresentação de cópia dos documentos pessoais do ESTUDANTE  - RG, CPF, Certidão de 

Casamento ou Nascimento, Título de Eleitor, Comprovante de votação da última eleição e 

Certificado de Reservista para homens; 

• Apresentação do Histórico Escolar Original do Ensino Médio. 

• Uma foto 3/4. 

• Apresentação de cópia de comprovante de residência do estudante. 

• Apresentação de cópia dos documentos do CONTRATANTE, caso este não seja o próprio 

ESTUDANTE - RG, CPF e comprovante de residência; 



Observação: A matrícula poderá ser recusada caso o CONTRATANTE possua apontamentos nos 

serviços e bancos de dados de proteção ao crédito. 

MATRÍCULA DOS ALUNOS DA CASA:  05/01/2015 a 30/01/2015 

                                                                                              

CONSIDERAÇÕES GERAIS: Os cursos só serão ministrados se houver um número mínimo de 30 

(trinta) alunos matriculados por turma/turno. Com a inscrição no Processo Seletivo o candidato 

manifesta integral aceitação aos termos estabelecidos no presente edital, manual do candidato e 

ainda, na legislação do ensino superior vigente no Brasil. A qualquer tempo será cancelada a 

matrícula em que o candidato ao ter participado do Processo Seletivo fez uso de documentos ou 

informações falsas, caracterizando-se ilícito penal passivo de sanções. A prática de qualquer ato 

considerado fraudulento na realização das provas acarretará a anulação da prova do candidato 

bem como a não validação do resultado para matrícula no 1º semestre de 2015. Considera-se o 

manual do candidato parte integrante deste edital, com valor jurídico para todos fins e efeitos. Os 

casos omissos e não previstos no edital do 1º Processo Seletivo para 2015 serão avaliados e 

decididos pelo Conselho Superior.  

 

 

 


