EDITAL DE PROCESSO SELETIVO PARA O VESTIBULAR 2014.2

ADITIVO AO EDITAL

1. A Comissão do Vestibular da Faculdade de Integração do Sertão - FIS comunica a abertura de
vagas para o CURSO DE GRADUAÇÃO EM LOGÍSTICA, neste processo seletivo vestibular
2014.2 .
2. Em virtude da modificação ora realizada, faz saber que as inscrições do processo seletivo de
Vestibular para o segundo semestre do ano de 2014 estarão abertas,, no período de 15 de maio de 2014,
a partir das 22 horas, até às 22 horas do dia 30 de junho de 2014 através da internet (rede mundial de
computadores); e de 2.ª a 6.ª feira das 14 às 21 horas, no(s) terminal(is) de atendimento localizado(s) na
sede da FIS ou na Secretaria – Rua João Luiz de Melo, n.° 2110 – Bairro Tancredo Neves 56909-205
Serra Talhada - PE. Não haverá atendimento aos sábados, domingos e feriados e o boleto da inscrição
deverá ser pago até o dia subseqüente ao dia da inscrição. As inscrições serão realizadas exclusivamente
pela Internet nos endereços http://www.fis.edu.br.
3. Além das vagas já elencadas no edital do vestibular 2014.2 para os Cursos de Administração,
Ciências Contábeis, Direito, Enfermagem e Fisioterapia, serão oferecidas as seguintes vagas
adicionais para o curso de GRADUAÇÃO EM LOGÍSTICA (AREA DE TECNOLOGIA):
3.1 o Curso de LOGÍSTICA, autorizado pela Portaria Ministerial nº 342 de 29/05/2014 DOU de 30/05/2014, com um total de 240 (duzentas e quarenta) vagas anuais, se apresentaram da
seguinte forma para o 2º semestre de 2014:
60 (sessenta) vagas - 2.º semestre/matutino;
60 (sessenta) vagas - 2.º semestre/noturno.
3.2 O candidato poderá optar como segunda opção os cursos de Administração ou Ciências
Contábeis.
4. As provas serão aplicadas em dia e mês estipulado no edital de abertura do processo vestibular
2014.2.
5. Os candidatos aprovados, para efetuar a matrícula, deverão comparecer na FIS seguindo as
datas estipuladas no edital de abertura.

Serra Talhada - PE, em 02 de junho de 2014.
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