
 

 

Processo Seletivo 2021.1 

Cursos de Graduação 1º Semestre 2021 
 

RETIFICAÇÃO N 2° 

 

O Diretor Geral da Faculdade de Miguel Pereira, no uso de suas atribuições , resolve: 

 

Retificar o Edital do processo seletivo seletivo 2021.1, publicado no dia 08/11/2020, conforme 

segue disposto abaixo. Os demais itens do Edital e seus Anexos permanecem inalterados. 

 

Item 4.1, ONDE SE LÊ: 

4.1 Para realizar sua inscrição, o candidato deverá, no período de 09/11/2020 à 19/03/2021, 

adotar os seguintes procedimentos:  

a) Acessar o endereço eletrônico: http://www.famipe.com.br;  

b) Tomar ciência das normas do Edital;  

c) Preencher, de acordo com as instruções específicas, o requerimento de inscrição; 

 

LEIA-SE: 

4.1 Para realizar sua inscrição, o candidato deverá, no período de 09/11/2020 à 19/02/2021, 

adotar os seguintes procedimentos:  

c) Acessar o endereço eletrônico: http://www.famipe.com.br;  

d) Tomar ciência das normas do Edital;  

c) Preencher, de acordo com as instruções específicas, o requerimento de inscrição; 

 

 



 

 

Item 5.1.2, ONDE SE LÊ: 

 5.1.2 A Prova de Redação On-line, terá a duração máxima, de 1h (uma) hora, a contar do 

aceite dentro do formulário próprio para iniciar a prova. O tempo de duração será controlado 

através do cronômetro que encerra sua aplicação quando o tempo limite é atingido ou 

quando o candidato clicar no botão “FINALIZAR”, sendo de caráter classificatório e 

eliminatório. 

LEIA-SE: 

 5.1.2 A Prova de Redação On-line, terá a duração máxima, de 2h (duas) horas, a contar do 

aceite dentro do formulário próprio para iniciar a prova. O tempo de duração será controlado 

através do cronômetro que encerra sua aplicação quando o tempo limite é atingido ou 

quando o candidato clicar no botão “FINALIZAR”, sendo de caráter classificatório e 

eliminatório. 

 

Item 8.5, ONDE SE LÊ: 

8.5 Devido a pandemia do COVID19, o primeiro semestre de 2021 tem previsão de início para 

o dia 01 de março de 2021, podendo sofrer alteração de acordo com agências 

regulamentadoras e órgãos públicos. 

LEIA-SE: 

8.5 Devido a pandemia do COVID19, o primeiro semestre de 2021 tem previsão de início para 

o dia 23 de fevereiro de 2021, podendo sofrer alteração de acordo com agências 

regulamentadoras e órgãos públicos. 

 

 

 

 

 

Miguel Pereira, 05 de fevereiro de 2021. 

Jesimar Cruz Alves  

Diretor Geral 
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