Pontifícia Universidade Católica de São Paulo
EDITAL Nº 04/2020 de 29 de julho de 2020
INSCRIÇÃO PROCESSO SELETIVO - PUC-SP
PORTADOR DE DIPLOMA DE CURSO SUPERIOR - 2º SEMESTRE 2020
Campus: Consolação

A Pontifícia Universidade Católica De São Paulo, mantida pela Fundação São Paulo, faz saber aos interessados que as inscrições no processo seletivo para matrícula de PORTADOR
DE DIPLOMA DE CURSO SUPERIOR para o curso de ENGENHARIA CIVIL – BACHARELADO
da Faculdade de Ciências Exatas e Tecnologia – 2º semestre/2020, que serão realizadas
de acordo com as condições a seguir:
1.

CAMPUS, TURNO e VAGAS

1.1
A oferta de vagas, campus (local de funcionamento), turno e procedimento para o
processo seletivo encontram-se publicados em http://www.nucvest.com.br/, como constam como constam do quadro a seguir:
CAMPUS
TURNO
VAGAS
PROCESSO SELETIVO
CONSOLAÇÃO
Rua Marquês de Paranaguá, 111
2.

25

Análise da Documentação

DO CALENDÁRIO
Data

Atividade

30 e 31 de julho de
2020

INSCRIÇÃO

03 de agosto de
2020

PROCESSO
SELETIVO

04 de agosto de
2020
07 de agosto
de 2020
3.

NOTURNO

Procedimentos
Acessar www.nucvest.com.br, preencher a ficha
de inscrição, efetuar o pagamento por boleto
bancário ou cartão de crédito no valor de R$
52,00 (cinquenta e dois reais) e anexar a documentação exigida no item 3.3.1 deste Edital
Também informado em: www.nucvest.com.br

RESULTADOS Acessar www.nucvest.com.br
MATRÍCULAS O procedimento de matrícula será informado no
site do NUCVEST, junto com a divulgação dos resultados

DAS INSCRIÇÕES

3.1
As inscrições deverão ser realizadas exclusivamente por meio da página eletrônica
http://www.nucvest.com.br/ , no período de 30 a 31 de julho de 2020, até 23h59min (horário de Brasília), mediante o preenchimento da ficha de inscrição, pagamento da taxa de
inscrição e encaminhamento da documentação indicada no item 3.3.
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3.2
A taxa de inscrição será de R$ 52,00 (cinquenta e dois reais) e deverá ser paga por
meio de boleto bancário gerado no ato da inscrição, ou cartão de crédito.
3.3
A documentação exigida deverá ser digitalizada em formato PDF e anexada, conforme identificado na ficha de inscrição.
3.3.1 DOCUMENTOS A SEREM ANEXADOS NO ATO DE INSCRIÇÃO PELOS CANDIDATOS
BRASILEIROS PROVENIENTES DE INSTITUIÇÕES NACIONAIS:
Carta com exposição de motivos da escolha do curso e da Universidade
Conteúdo programático das disciplinas cursadas (todos rubricados e carimbados pela instituição de origem)
Critério de avaliação adotado pela instituição de origem
Curriculum Vitae
Documentos pessoais: CPF, RG, comprovante de residência e certidão de casamento (em
caso de mudança de nome).
Diploma de curso superior
Histórico escolar contendo carga horária e notas das disciplinas
3.3.2. DOCUMENTOS A SEREM ANEXADOS NO ATO DE INSCRIÇÃO PELOS CANDIDATOS
BRASILEIROS PROVENIENTES DE INSTITUIÇÃO ESTRANGEIRA:
Carta com exposição de motivos da escolha do curso e da Universidade
Certificado de conclusão do ensino médio
Conteúdo programático das disciplinas cursadas (todos rubricados e carimbados pela instituição de origem)
Critério de avaliação adotado pela instituição de origem
Curriculum Vitae
Documentos pessoais: CPF, RG, comprovante de residência e certidão de casamento (em
caso de mudança de nome).
Diploma de curso superior revalidado
Histórico escolar contendo carga horária e notas das disciplinas
IMPORTANTE: Os documentos escolares deverão ser traduzidos por tradutor juramentado e autenticados pelo Consulado Brasileiro, sediado no país de origem. A tradução NÃO
está dispensada para documentos oriundos de países de língua espanhola.
4.

DO PROCESSO SELETIVO

4.1
O processo seletivo será realizado por meio de avaliação do histórico escolar do
aluno, classificando-o por mérito acadêmico.

2

Pontifícia Universidade Católica de São Paulo
EDITAL Nº 04/2020 de 29 de julho de 2020
INSCRIÇÃO PROCESSO SELETIVO - PUC-SP
PORTADOR DE DIPLOMA DE CURSO SUPERIOR - 2º SEMESTRE 2020
Campus: Consolação
5.

DOS RESULTADOS E MATRÍCULAS

5.1
Os resultados e procedimentos de matrícula serão divulgados no decorrer do dia
04/08/2020 no site www.nucvest.com.br.
5.2
As matrículas serão realizadas nos dias das chamadas estipuladas no Calendário,
item 2, deste Edital.
6.

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

6.1
A ausência de cumprimento das condições previstas neste Edital implica a exclusão
do candidato, não havendo devolução do valor desembolsado com o pagamento da taxa
de inscrição.
6.2
Os casos que não se enquadrarem nestas normas serão indeferidos pela Coordenação do curso da Faculdade ficando, portanto, eliminados do processo seletivo.
6.3
Todas as normas relativas ao processo seletivo para PORTADOR DE DIPLOMA SUPERIOR – 2º semestre/2020 – constam deste edital e poderão ser acessadas em: www.nucvest.com.br, enquanto durar este processo.

São Paulo, 29 de julho de 2020.

Profa. Dra. Maria Amalia Pie Abib Andery
Reitora da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo - PUC-SP
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