FFB 2017.1
FACULDADE FARIAS BRITO

24/10 a 18/11/2016

INSCRIÇÃO

PERÍODO

INTERNET - http://www.ffb.edu.br
LOCAL

Central.
TAXA

PROVA

Faculdade Farias Brito - Rua Castro Monte, 1364 - Varjota
Pré-Vestibular Central - Rua Barão do Rio Branco, 2424 – Centro
De segunda a sexta-feira, de 8hs às 20hs na FFB e de 8hs às 18hs no FB Pré-Vestibular

19/11/2016
(Sábado)

R$ 40,00 e R$ 20,00 (aluno e ex-aluno)

Efetuar o pagamento da taxa de inscrição na tesouraria ou na rede bancária até o dia 18/11/2016.

 CONHECIMENTOS GERAIS e REDAÇÃO

Local e horário:
Faculdade Farias Brito
às 09h

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES


Toda inscrição terá caráter condicional e será indeferida se for constatada qualquer irregularidade no pagamento da taxa ou nas informações
fornecidas pelo candidato. As inscrições indeferidas serão publicadas no site www.ffb.edu.br no dia 18/11/2016, às 8hs. O candidato com a
inscrição indeferida deverá comparecer à sede da FFB no dia 18/11/2016 das 9 às 16 horas para regularizar a situação. As inscrições não
regularizadas no prazo estabelecido serão canceladas;
 O Concurso Vestibular será realizado em uma única fase, constituída de duas provas: uma prova de Redação com um total de 200 pontos brutos
e uma prova de Conhecimentos Gerais de 20 questões de proposição múltipla (A, B, C, D, E) com um total de 200 pontos brutos. As 20
questões de proposição múltipla serão de Conhecimentos Gerais, avaliando as competências do candidato sobre atualidades e problemas do
cotidiano relativos aos conteúdos do Ensino Médio;
 Se, por acaso, for alegado algum questionamento na elaboração das provas do Concurso Vestibular, as reclamações deverão ser feitas à
Comissão Permanente de Seleção (CPS), por escrito, com fundamentação teórica, dentro do prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas,
contadas a partir do término da prova.
 CLIQUE AQUI para acessar o site do vestibular
DAV ALDEOTA: 3486-9068/9057 – DAV CENTRO: 3464-7747/7811/7855 – DAV SOBRAL: (88) 3677-8016 - DAV SEIS BOCAS: 3064-2867

