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3ª CHAMADA DE SUPLENTES – Edital do Processo Seletivo Vestibular Faceli 2014 

Os(as) candidatos(as) abaixo deverão comparecer na Secretaria Acadêmica da 

Faculdade de Ensino Superior de Linhares - Faceli, impreterivelmente, nos dias 22, 

23 e 24/07/2014, de 07h às 18h, a fim de realizar a matrícula no respectivo curso de 

Graduação. O não comparecimento no prazo estipulado acarretará a perda da vaga. 

     CURSO DE ADMINISTRAÇÃO –             TURNO : VESPERTINO 

 

NÃO COTISTAS – NÃO HÁ SUPLENTES 

         

COTA: 50% - Para estudantes que tenham cursado integralmente o ensino médio em 

escolas da rede pública de ensino ou escola privada com bolsa integral e oriundos de 

famílias com renda igual ou inferior a um salário mínimo e meio per capita. 

NÃO HÁ SUPLENTES 

 

COTA: (35%) - Para estudantes que tenham cursado integralmente o ensino médio em 

escolas da rede pública de ensino ou escola privada com bolsa integral. 

NÃO HÁ SUPLENTES 

 

COTA: 15% - Para estudantes que tenham cursado integralmente o ensino médio em 

escolas da rede pública de ensino ou escola privada com bolsa integral e que tenha 

cursado pelo menos um ano de ensino fundamental na rede pública de ensino. 

NÃO HÁ SUPLENTES 

 

CURSO: DIREITO                                          TURNO: VESPERTINO 

 

CANDIDATOS NÃO COTISTAS 

N INSCRIÇÃO CANDIDATO(A) PONTUAÇÃO 

01 167 WILLIAN MAGALHÃES MOURA 2901.0 

02 263 BISMARCK DOS SANTOS PAIXÃO 2893.8 

03 303 BIANCA FAÉ DOS SANTOS 2893.0 

04 288 ANA LUIZA BERTAZZO  2887.7 
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COTA: 50% - Para estudantes que tenham cursado integralmente o ensino médio em 

escolas da rede pública de ensino ou escola privada com bolsa integral e oriundos de 

famílias com renda igual ou inferior a um salário mínimo e meio per capita. 

NÃO HÁ SUPLENTES 

 
    

COTA: (35%) - Para estudantes que tenham cursado integralmente o ensino médio em 

escolas da rede pública de ensino ou escola privada com bolsa integral. 

N INSCRIÇÃO CANDIDATO(A) PONTUAÇÃO 

01 290 MARCELINA PEREIRA DOS ANJOS 2709.0 

02 229 DIEGO LEITE ALMEIDA 2652.7 

 
 
 

  

COTA: 15% - Para estudantes que tenham cursado integralmente o ensino médio em 

escolas da rede pública de ensino ou escola privada com bolsa integral e que tenha 

cursado pelo menos um ano de ensino fundamental na rede pública de ensino. 

NÃO HÁ SUPLENTES 

 

CURSO: PEDAGOGIA                                  TURNO: VESPERTINO  

CANDIDATOS NÃO COTISTAS 

N INSCRIÇÃO CANDIDATO(A) PONTUAÇÃO 

01 277 RAYANE MONTERIO 1768.6 

02 182 SIRLEIDE SANTOS DE ALMEIDA 1000.0 

 
 

COTA: 50% - Para estudantes que tenham cursado integralmente o ensino médio em 
escolas da rede pública de ensino ou escola privada com bolsa integral e oriundos de 
famílias com renda igual ou inferior a um salário mínimo e meio per capita.  

NÃO HÁ SUPLENTES 

 

COTA: (35%) - Para estudantes que tenham cursado integralmente o ensino médio em 

escolas da rede pública de ensino ou escola privada com bolsa integral. 

NÃO HÁ SUPLENTES 

 
 
 

COTA: 15% - Para estudantes que tenham cursado integralmente o ensino médio em 

escolas da rede pública de ensino ou escola privada com bolsa integral e que tenha 

cursado pelo menos um ano de ensino fundamental na rede pública de ensino. 

NÃO HÁ SUPLENTES 
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