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FACULDADE DE TECNOLOGIA SENAC DF 

2" PROCESSO SELETIVO DE 2017 
##ATO EDITAL 002/2017 

' ##DAT Em 10 de abril de 2017 

##TEX A FACULDADE DE TECNOLOGIA SENAC 
mantida pelo Serviço Nacional de Apr!:lldizagem Co~ercial-SEN, 
fundamentada na Lei n" 9394, de 20/12/96, regulamentada I 
decreto n" 2306, de 19/08/97, do parecer n" 98/99, aproV;ado 
06/07/99 pelo Conselho Nacional de Educação- Çonselho Pleno 
portarias n" 1120, de 16/07/99, n" 2941, de 17/12/01 e n" 39 1, 
07/02/02, toma público, por meio da Comissão Organizadora ' 
Evento, o presente Edital, disciplinando as condições ·do Segu 
Processo Seletivo de 2017, para o preenchimento das vagas ofereci 
pela Faculdade no 2" semestre de 2,017. O veStibular consistirá 
seguintes etapas: 1' : serão disponibilizadas 100% das vagas, c 
preenchimento em I' e 2' opções, a ser realizado no dia Q4/06/2· 
(domingo), às JOh; 2': Destina-se ao preenchimento de eventl 
vagas remanescentes do evento anterior, com início previsto pare 
meses de junho a agosto de 2017. DAS INSCRIÇÕES: de 24/04/2• 
às 20h do dia 02/06/2017 (somente presencial), para a 1 a etapa 
partir do dia 05/06/2017 para a 2' etapa, na Faculdade de Tecnolc 
Senac DF, SEUPS/SUL, EQS 703/903, Çonj. "A", Asa Sul!Pl 
Piloto, Informações: 3313-887-7/3217-8821, de segunda à sexta-fe 
das 9h às ~Ih e pela Internet no site http:I/WW\ll.facsenac.edl 

_(somente serão aceitqs pagamentos com boletos bancários até três < 

antes da data marcada para o término das inscrições). Para insere• 
se, o candidato deverá efetuar o pagamento da taxa de inscrição, 
valor 1 de , R$ 20,00 (vinte re< 
CURSO/PORTARWVAGAS!TURNO: Tecnologia em Ge1 
Comercij!V Reconhecido pela portaria n" 18, de 1 O de janeiro de 2( 

publicada no DOU de 12 de janeiro· de 2011 (unid<tde áo Pl 
Piloto)/45/Notumo; Tecnologia em Gestão da Tecnologia 
lnfbrtnação/reconhecido pela Portaria N" 37, de 19 de abril de 2( 

publicada no DOU de 20 de abril de 2012 (unidade do Pl 
Piloto)/45/Notumo; Tecnologia em Gestão de -Recrn 
Humanos/Renovação de Reconhecimento pela Portaria N" 265, de 
de abril de 2017, publicada iio DOU de 04 de abril de 2017 (unid 
do Plano Piloto)/45/Notumo. Tecnologia em Análise 
Desenvçoh<imento de Sistemas/Autorizado pela Portaria Senac-DF 
03, de 30 de abril de 2013 (unidade do Plano Piloto)/50/Noiu 
Tecnologia em Gestão Pública/Autorizado pela Portaria Senac-DF 
003/2016, de 03 de março de 2016, (unidade do Rlano)SO/Notumc 
Faculdade reservará 10 (dez) vagas de cada curso, em cada unidac 
etp cada tU{IlO, para os alupos aprovados no ENEM com a segu 
pontuação mínima: 450 pontos em cada )liDa das áreas 
conheeimento e 500 p"Ontos na redação, a Faculdade aceitar. 
apresentação dos boletins enquanto houver vagas disponíveis. 
cursos serão ministrados na cidade do Plano Piloto. DOCUMEN1 
PARA INSCRIÇÃO: fotocópia do documento de identid1 
comprovante de pagamento da taxa de inscrição, em favor 
Faculdade

1 
de Tecnologia Senac DI;, a' ser paga em qÚalquer agêt 

do • Banco do Brasil, via bole_to bancário, ou na tesouraria 
Faculdade; preenchimento sorreto do cadastro de inscrição, datad 
assinado pelo candidato ou seu procurador; cédula de identidad 
CPF (original e fotocópia). As informações prestada~ no formuláric 
inscrição ou na solicitação de inscriÇão via Internet serão de int 
responsabilidade do candidato, dispondo a IES do direito de exclui.J · 
processo seletivo aquele que não preencher o formulário de fo1 
completa, correta e/ou q~e fornecer dados comprovadaim 
inverídicos. DAS PROVAS: A avaliação dos candidatos abranger; 
conhecimentos comuns às diversas formas de educação do Em 
Médio e será constituída por uma prova de Redação, composta de < 
temas. As provas serão aplicadas no seguinte local: Senac ' 
SEUPS/SUL, EQS 703/903, Conj . "A", Asa SuUPlano Piloto, nos·c 
04/06/2017, às !Oh ·e nos meses de junho a agosto de 2017. 
portÇíes serão fechados às 09h50min no dia 04/06/2017. O cándic 
deverá comparecer ao local designado para realização das prova~ c 
antecedência mínima de 45 min!JtOs <;lo horário fixado para seu iní 
munido de caneta esferográfica de tinta preta~ comprovante 
inscrição e documento de id~ntidade original. DOS CAS 
.ESPECIAIS: O candidato que necessitar de atendimento diferenci 
deverá solicitar no ato da insclição, indicando na solicitJ(ção 
recursos especiais necessáriqs. DA CLASSIFICAÇÃO: O Proce 
Seletivo será classificatório sendo, entretanto, eliminado o candic 
que obtiver not!l zero na prova de redação ou faltar ao concurso 
nota final obtida pelo participante será usada como o primeiro crit• 
de classificação. Nos casos ' de empate considerar-sé-á idade ma 
conforme previsto no Manual. DA DIVULGAÇÃO: A divulgaçãc 
resultado do ConcllÍ"so ocqrrerá no dia 06/06/20 I 7, às 18h, pm • 
candidatos aprovados na I • etapa e nos meses de junho a agostc 
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