
 

 

 

 

 

 

 

 
FACULDADE DE ENGENHARIA DE SOROCABA – FACENS 

2ª. ETAPA DO PROCESSO SELETIVO / 1º SEMESTRE DE 2017  

 VAGAS REMANESCENTES  

 
O Sr. Paulo Roberto Freitas de Carvalho, Diretor da Faculdade de Engenharia de Sorocaba – 

FACENS, mantida pela Associação Cultural de Renovação Tecnológica Sorocabana – ACRTS, 

com endereço na Rodovia Senador José Ermírio de Moraes, km 1,5, – Sorocaba, /SP, de acordo 

com a Portaria Normativa MEC nº 40/07, torna pública a abertura de inscrições para o Processo 

Seletivo do 1º Semestre de 2017, vagas remanescentes da 1ª. Etapa.   

Vagas para os Cursos de Graduação em Engenharia: Civil (turnos manhã e noite), Elétrica (turnos 

manhã e noite), Computação (turnos manhã e noite), Mecânica (turnos manhã e noite), 

Mecatrônica (turnos manhã e noite), Produção (turnos manhã e noite), Química (turnos manhã e 

noite), Alimentos (turno noite) e Agronomia (turno manhã).  

 1) Inscrições 

As inscrições para participar da 2ª. Etapa do Processo Seletivo do 1º semestre de 2017, para 

concorrer às vagas remanescentes da 1ª. Etapa, será a partir de 21 de dezembro de 2016, e se 

estenderão até que se complete o número de vagas em cada curso e turno.  

As inscrições deverão ser realizadas exclusivamente pelo site facens.br 

O valor da taxa de inscrição para participar do Processo Seletivo para vagas remanescentes com 

base no resultado do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) será de R$ 40,00 (quarenta 

reais). 

Obs.: Aos aprovado, o valor da taxa de inscrição, poderá ser integralmente reembolsado no ato da 

realização da matrícula.  

A inscrição somente estará efetivada após o pagamento do Boleto Bancário. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

2) Condições para Participação 

O candidato que realizar a inscrição para participar do processo de seleção para vagas 

remanescentes com base no resultado do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) estará 

sujeito às seguintes condições: 

• Poderá inscrever-se às vagas remanescentes deste Processo Seletivo todo aquele que concluiu, 

ou esteja concluindo no 2º semestre do ano letivo de 2016, o Ensino Médio ou equivalente. 

• Somente poderá concorrer às vagas remanescentes do Processo Seletivo com base no resultado 

do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) o candidato que tenha realizado o ENEM 2014, 

2015 e ou 2016. 

• O candidato que se inscrever no Processo Seletivo para vagas remanescentes com base no 

Resultado do ENEM deverá preencher corretamente os campos da ficha de inscrição que solicitam 

os números do CPF e o número de inscrição no ENEM. A FACENS não se responsabilizará por 

informações incorretas que impossibilitarão a conferência de suas notas no Instituto Nacional de 

Pesquisas Educacionais do Ministério da Educação (INEP). 

• O candidato deverá informar o número de inscrição e anexar o seu boletim de desempenho 

individual do ENEM do respectivo ano.  

 A FACENS realizará a classificação dos candidatos com base nas notas do ENEM, fornecidas 

pelo próprio candidato através do boletim de resultado oficial do ENEM. 

Os candidatos serão classificados por ordem decrescente, considerando a média final obtida no 

ENEM. 

A relação de aprovados no Processo Seletivo para vagas remanescentes com base no resultado do 

Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) será divulgado a partir de 13 de janeiro de 2017. 

A lista estará disponível no site www.facens.br 

A matrícula dos candidatos ocorrerá a partir de 16 de janeiro de 2017. 

O local para a realização da Matrícula Acadêmica será a Secretaria da FACENS. 

 



 

 

 

 

 

 

 

A Matrícula Acadêmica será realizada mediante a apresentação dos respectivos documentos: 

Documentos necessários para a realização da matrícula 

1. 2 cópias do histórico escolar e certificado de conclusão do Ensino Médio (2 cópias + o 

original);  

(na falta do histórico, será aceito provisoriamente uma simples declaração de conclusão do 

Ensino Médio)   

2. 2 cópias do RG (2 cópias + o original); 

3. 2 cópias do CPF (2 cópias + o original); 

4. 2 cópias da Certidão de Nascimento ou Casamento (2 cópias + o original); 

5. 1 foto 3x4, recente; 

6. 1 cópia da Carteira de Vacinação 

7. 1 cópia do boletim de desempenho individual do ENEM  

8. 1 cópia do RG e 1 cópia do CPF do responsável financeiro (1 cópia de cada + o original); 

9. os candidatos com diploma de Ensino Médio ou equivalente no Exterior deverão 

apresentar prova de equivalência de estudos, do Conselho Estadual de Educação, anterior 

à inscrição. 

Importante: Todos os documentos acima solicitados devem ser apresentados juntos com os 

originais, para que a autenticação dos mesmos possa ser feita no ato da matrícula.  

 

O Valor da matrícula deverá ser pago no ato, sendo: 

R$ 1.298,00 – para todos os cursos de Engenharia 

Na FACENS você terá oportunidades de bolsas com Filantrópica e ProUni, e ainda, 

financiamentos FIES, PRAVALER e Próprio. 

 

Sorocaba, 20 de dezembro de 2016. 

 


