FACULDADE DO LITORAL SUL PAULISTA
PROCESSO SELETIVO CLASSIFICATÓRIO PARA O SEGUNDO SEMESTRE DO ANO LETIVO DE 2020 DAS VAGAS DA INSTITUIÇÃO DE
ENSINO COM CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDOS PARA CANDIDATOS ELEGÍVEIS PARA BOLSA PREFEITURA E PAGANTES

Braz Bello Junior, Diretor da Faculdade do Litoral Sul Paulista, faz saber que se encontra aberto o
Processo Seletivo 2020-2, para candidatos à 50 (cinqüenta) vagas das autorizadas pelo Ministério da
Educação para os cursos de Administração e Ciências Contábeis. A prova do Processo Seletivo a partir do
dia 7 de JULHO de 2020, encerrando-se no dia 22 de agosto. As INSCRIÇÕES PARA O PROCESSO SELETIVO
SÃO GRATUÍTAS e devem ser realizadas no sítio da Faculdade do Litoral Sul Paulista – www.fals.com.br
nas opções “BOLSA FORTE” ou “PAGANTE”. A data e horário das provas serão agendados pela Secretaria
através de telefone e e-mail fornecidos no ato da inscrição, e serão realizadas na Rua Mal Eurico Gaspar
Dutra nº 836, Bairro do Forte em Praia Grande. A opção “BOLSA FORTE” é para aqueles candidatos que
se encaixem nas condições de elegibilidade para ocupar as vagas de desistentes das Bolsas fornecidas
pela Prefeitura do Município de Praia Grande – as condições estão afixada no mural interno da FALS,
sendo que a documentação comprobatória deverá ser entrega no ato de realização da prova agendada
pela Secretaria. Para a opção “PAGANTE” a prova também será agendada pela Secretaria após a
inscrição. A prova de múltipla escolha possui 8 (oito) questões de Matemática – cada questão tem peso
4 (quatro), 8 (oito) de Português – cada questão tem peso 3 (três), e 4 (quatro) de Conhecimentos Gerais
– cada questão tem peso 2 (dois), com os critérios de desempate para a formação de lista de
classificação do processo seletivo serão, pela ordem, (1) maior número de acertos em Matemática, (2)
maior número de acertos em Português, (3) maior número de acertos em Conhecimentos Gerais e (4)
sorteio. A classificação final será formada após o último dia previsto para a realização de provas, 22 de
agosto. Os APROVADOS serão informados por telefone e pelo e-mail fornecido no ato da inscrição e
realização da prova. APÓS SER INFORMADO DA APROVAÇÃO, deverão dirigir-se à Secretaria da FALS
com a documentação complementar solicitada para a efetivação da matrícula. A Secretaria está aberta
de segunda a sexta-feira das 9:00 às 20:00 horas e aos sábados das 8:00 às 12:00. Ao completar o limite
de vagas disponibilizadas para este processo seletivo, as inscrições serão encerradas. A “BOLSA FORTE”
que ser ofertada pela FALS para os alunos elegíveis para ocupar vagas de desistentes das Bolsas
fornecidas pela Prefeitura do Município de Praia Grande implica no pagamento de valores promocionais
cujo regulamento encontra-se afixado em mural da IES, sendo que as mensalidades podem ser pagas da
seguinte maneira: metade (50%) durante o vínculo institucional com BOLSA FORTE e a outra metade
(50%) após cessar o vínculo com FALS nessa categoria. Para os PAGANTES, as mensalidades também são
promocionais e podem ser pagas da seguinte maneira: metade (50%) durante o vínculo institucional com
a FALS e a outra metade (50%) após cessar o vínculo com a FALS – transferência, trancamento,
desistência ou formatura. Para mais informações, o e-mail da Secretaria da FALS é
processoseletivo@fals.com.br. Somente a Direção Geral poderá alterar o conteúdo deste edital. Praia
Grande, 1 de julho de 2020.

