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RETIFICAÇÃO DO EDITAL Nº 02/2020 - PROCESSO SELETIVO 2021.1 

 

O Diretor da Faculdade Santa Luzia (FSL), fundamentado na Lei nº 9394, de 20/12/96, 

credenciada pela portaria MEC nº 1.166 de 15 de setembro de 2017, seção 1, por meio do 

Conselho Nacional de Educação (CNE), publicada no D.O.U. 18/09/2017, torna público a 

seguinte retificação ao Edital supracitado: 
 

 
1. No item 1 das disposições preliminares e informações gerais, subitem 1.8. ONDE 
SE LÊ: 

 

Período de Inscrições 2 a 23 de outubro de 2020 

Horário para Inscrições 14h às 20h 

Local das provas Prédio da Faculdade Santa Luzia – Rua 21 
de abril, 223 – Centro – Santa Inês/ MA 

Data da Prova do Processo Seletivo 25 de outubro de 2020 

Horário da Prova  8h às 11h, fazendo uso de máscara 

Divulgação do Gabarito  Até 48 horas após a prova 

Divulgação do Resultado Final 3 de novembro de 2020 

Pré-Matrícula dos candidatos classificados 4 de novembro a 9 novembro de 2020 

Local de realização de pré-matrícula e 
matrícula 

Secretaria Acadêmica da Faculdade Santa 
Luzia  

Divulgação do Resultado dos candidatos 
aprovados excedentes 

10 de novembro de 2020 

Pré-Matrícula dos candidatos excedentes 
convocados. 

11 e 13 de novembro de 2020 

 
 

LEIA-SE: 

 

Período de Inscrições 2 a 23 de outubro de 2020 

Horário para Inscrições 14h às 20h 

Local das provas Prédio da Faculdade Santa Luzia – Rua 21 
de abril, 223 – Centro – Santa Inês/ MA 

Data da Prova do Processo Seletivo 25 de outubro de 2020 

Horário da Prova  8h às 11h, fazendo uso de máscara 

Divulgação do Gabarito  3 de novembro de 2020 

Divulgação do Resultado Final A partir de 3 de novembro de 2020 
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Pré-Matrícula dos candidatos classificados 4 de novembro a 9 novembro de 2020 

Local de realização de pré-matrícula e 
matrícula 

Secretaria Acadêmica da Faculdade Santa 
Luzia  

Divulgação do Resultado dos candidatos 
aprovados excedentes 

10 de novembro de 2020 

Pré-Matrícula dos candidatos excedentes 
convocados. 

11 e 13 de novembro de 2020 

 
2. No item 4 sobre Inscrição do Seletivo Agendado, ONDE SE LÊ: 
 
4.5.1 As inscrições deverão ser feitas por meio da Internet, a partir de 2 de outubro 
de 2020, acessando a página: https://forms.gle/P1NRS5Sz1CmXw5yE7 e 
preenchendo o formulário de inscrição, conforme instruções contidas na página. 
4.5.2 Ao realizar a inscrição do vestibular agendado, o candidato deverá optar por 
realizar a prova na própria instituição ou a distância. 
 

LEIA-SE: 

4.5.1 As inscrições deverão ser feitas por meio da Internet, a partir de 2 de outubro de 
2020, acessando a página: https://forms.gle/P1NRS5Sz1CmXw5yE7 e preenchendo o 
formulário de inscrição, conforme instruções contidas na página. 
4.5.2 Ao realizar a inscrição do vestibular agendado, o candidato deverá optar por realizar 
a prova na própria instituição ou a distância. 
4.5.3 A instituição não se responsabiliza pelo não recebimento de solicitação de inscrição 
via internet por motivos de ordem técnica dos computadores, falhas de comunicação, 
congestionamento das linhas de comunicação, bem como por outros fatores de ordem 
técnica que impossibilitem a transferência de dados. 
4.5.4 Todos os candidatos inscritos receberão uma mensagem da instituição confirmando 
sua inscrição por email ou WhatsApp. Os candidatos que não receberem mensagem devem 
procurar a instituição pelo telefone (98) 3656-1541. 
 

3. No item 6 sobre aplicação da prova agendada, ONDE SE LÊ: 

 
6.24.1 A prova poderá ser realizada a partir do dia 26 de outubro. A prova de múltipla 
escolha e a prova de redação serão aplicadas de segunda a sexta-feira, das 14h às 17h, e 
das 17h às 20h.  
6.24.2 O candidato terá tempo máximo de 3 (três) horas para a realização da prova. O 
candidato que enviar provas após o prazo máximo estabelecido no artigo 6.24.2 será 
desclassificado.  
6.24.3 O resultado da prova será divulgado ao candidato a partir de 3 novembro de 2020 e 
em até 48 (quarenta e oito) horas úteis após sua aplicação. 
6.24.4 O candidato aprovado será comunicado do resultado através do site da instituição 
(https://faculdadesantaluzia.edu.br/) e através do e-mail ou WhatsApp proveniente das 
informações cadastradas no ato da inscrição, assim como demais informações que se 
fizerem necessárias. 
 

LEIA-SE: 

6.24.1 A prova poderá ser realizada a partir do dia 26 de outubro. A prova de múltipla 
escolha e a prova de redação serão aplicadas de segunda a sexta-feira, das 14h às 17h, e 
das 17h às 20h.  
6.24.2 O candidato terá tempo máximo de 3 (três) horas para a realização da prova. O 
candidato que enviar provas após o prazo máximo estabelecido no artigo 6.24.2 será 
desclassificado.  
6.24.3 O resultado da prova será divulgado ao candidato a partir de 3 novembro de 2020. 

https://forms.gle/P1NRS5Sz1CmXw5yE7
https://forms.gle/P1NRS5Sz1CmXw5yE7
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Após 3 de novembro, as provas realizadas para preenchimento de vagas terão resultado 
divulgado em até 48 (quarenta e oito) horas úteis após sua aplicação. 
6.24.4 O candidato aprovado será comunicado do resultado através do site da instituição 
(https://faculdadesantaluzia.edu.br/) e através do e-mail ou WhatsApp proveniente das 
informações cadastradas no ato da inscrição, assim como demais informações que se 
fizerem necessárias. 
6.24.5 A instituição não se responsabiliza pelo não recebimento da prova via internet por 

motivos de ordem técnica do computador, celular, tablete e outros dispositivos do candidato 

ou falhas de comunicação, congestionamento das linhas de comunicação, bem como por 

outros fatores de ordem técnica que impossibilitem o recebimento e devolução da prova em 

tempo hábil. 


