FFB
FACULDADE FARIAS BRITO
PRINCIPAIS CURSOS

DIREITO (50) – ENGENHARIA CIVIL (60) – PSICOLOGIA (100)

25/04 a 19/05/2017

INSCRIÇÃO

PERÍODO

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

TAXA

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

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

PROVAS

Efetuar o pagamento da taxa de inscrição na tesouraria ou na rede bancária até o dia 20/06/2017.

HORÁRIO
23/05/2017

DOCUMENTAÇÃO

Conhecimentos gerais, Específicas e Redação

Das
19h às 23h

CPF e RG

OBSERVAÇÕES:

 Concurso Vestibular será realizado em uma única fase, constituída de três provas: uma prova de
Redação com um total de 200 pontos brutos, uma prova de Conhecimentos Gerais de 40
questões de proposição múltipla (A, B, C, D, E) com um total de 100 pontos brutos e uma prova
Discursiva de 5 questões de História, com um total de 100 pontos brutos, para os cursos de
Direito, Psicologia, Marketing Bacharelado, Marketing Tecnólogo, Gestão de Recursos Humanos,
Design de Moda e Design de Interiores e uma prova discursiva de 5 questões de Matemática,
com um total de 100 pontos brutos, para os cursos de Ciência da Computação, Administração,
Ciências Contábeis, Engenharias, Arquitetura e Urbanismo, Tecnologia da Informação,
Construção de Edifícios, Jogos Digitais e Logística. As 40 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;
 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 20/05/2017. O candidato
com a inscrição indeferida deverá comparecer à sede da FFB no dia 22/05/2017 das 8 às 19
horas para regularizar a situação. As inscrições não regularizadas no prazo estabelecido serão
canceladas.
 CLIQUE AQUI acessar o site do concurso.
DAV ALDEOTA: 3486-9068/9057 – DAV CENTRO: 3464-7747/7811/7855 – DAV SOBRAL: (88) 3677-8016 - DAV SEIS BOCAS: 3064-2867

