
 
 

I PROCESSO SELETIVO 2019 
 

EDITAL DE INSCRIÇÃO 
 
 

A Diretora das Faculdades Integradas Regionais de Avaré, situada à Praça Prefeito Romeu Bretas, 163, 
Avaré – Estado de São Paulo, torna público que estarão abertas as inscrições para o I Processo 
Seletivo 2019, no período de 16 de outubro a 13 de novembro de 2018. 
O Processo Seletivo será realizado de conformidade com as normas contidas na Lei 9394 de 20.12.96 
e no Regimento Escolar. 

 
1. PERÍODO DE INSCRIÇÃO: de 16 de outubro a 13 de novembro de 2018. 

 
 2. LOCAL:  Secretaria das Faculdades Integradas Regionais de Avaré 
 

3. ENDEREÇO:  Praça Prefeito Romeu Bretas no. 163 – Avaré – SP 
                 Cep 18700 – 902 – Avaré – SP – Fone (0XX14) 3711.1828 
                                         e-mail: secretaria@frea.edu.br 
        
  4. HORÁRIO:     das   7h30 às 21h30 

 

5. CURSOS E VAGAS 

 
CURSOS PERÍODO VAGAS Condição Legal do Curso 

Letras Noturno 100 Rec. Port.CEE/GP38 de 17/02/2016 

Pedagogia  Diurno 50 Rec. Port.CEE/GP nº 295, de 19/06/2017 

Pedagogia Noturno 120 Rec. Port.CEE/GP nº 295, de 19/06/2017 

Artes Noturno 50 Rec. Port.CEE/GP nº 206 de 14/06/2014 

História Noturno 70 Rec. Port.CEE/GP 455 de 09/11/2013 

Ciências Biológicas Noturno 100 Rec. Port.CEE/GP 365 de 26/09/2013 

Matemática Noturno 100 Rec. Port.CEE/GP 64 de 14/02/2015 

Química Noturno 50 Rec. Port.CEE/GP nº 293, de 19/06/2017 

Educação Física (Licenciatura) Noturno 140 Rec. Port.CEE/GP 66 de 25/02/2015 

Educação Física (Bacharelado) Noturno 140 Rec. Port.CEE/GP 146 de 19/05/2016 

 
 6. DOCUMENTOS NECESSÁRIOS À INSCRIÇÃO 

- Ficha de inscrição 
 
7. DOCUMENTOS NECESSÁRIOS À MATRÍCULA: 
- cédula de identidade (2 xerox - 1 autenticada) 
- histórico escolar do ensino médio ou equivalente (2 xerox - 1 autenticada) 
- 1 foto 3x4 recente  
- CPF do aluno (1 xerox) 
- CPF E RG do responsável financeiro/pedagógico, caso o aluno seja menor de 18 anos (1 xerox) 
- Comprovante de residência do responsável financeiro/pedagógico. 
- Exame médico obrigatório para os alunos do CURSO DE ED. FÍSICA. 
 
ATENÇÃO: A matrícula dos candidatos menores de 18 anos, deverá ser efetivada pelo pai ou 
responsável. 
 
8. TAXA DE INSCRIÇÃO: R$ 15,00 (quinze reais) 
 
 
 
 



 
 
9. DATA, HORÁRIO E LOCAL DAS PROVAS 
Prova dia 18 de novembro de 2018 – 13h00. 

             Local: FREA – Fundação Regional Educacional de Avaré 
                         Praça Prefeito Romeu Bretas, 163 – Avaré - SP 
 O portão do local de realização da prova será fechado às 12h45  

 
10. DAS PROVAS: 

  A prova constará de duas partes: 
  1ª parte – Redação – valor = 40 pontos 

 2ª parte – Conhecimentos Gerais – 30 questões objetivas de múltipla escolha – valendo 2 
pontos cada questão = 60 pontos  

A segunda parte da prova versará sobre atualidades e conhecimentos gerais, da seguinte 
forma: 

a) Língua Portuguesa ....................................... 10 questões 
b) Língua Inglesa .............................................. 03 questões 
c) Matemática  .................................................. 03 questões 
d) Física  ........................................................... 03 questões 
e) Química  ....................................................... 03 questões 
f) Biologia  ........................................................ 03 questões 
g) Atualidades ................................................... 05 questões 

    
 11. A prova será realizada numa única etapa, com 3 horas e meia de duração.  
 12. Não caberá pedido de revisão ou vista de prova. 
 

13. O Processo Seletivo abrangerá conhecimentos relativos às diversas formas de educação do 
ensino médio: a primeira parte tem por finalidade avaliar a versatilidade e a facilidade do candidato no 
domínio da língua portuguesa e a segunda, visa avaliar o seu nível cultural. 

 
 14. DA CLASSIFICAÇÃO  

Serão elaboradas listas, em ordem alfabética, por curso indicado em 1ª opção, no limite de 
vagas. Estas listas serão extraídas da decrescente de pontos obtidos e publicados no quadro de avisos 
da Fundação Regional Educacional de Avaré. 

Estará desclassificado o candidato que: 
-deixar de comparecer à prova 
-não atingir 10 (dez) pontos na prova de redação e 20 (vinte) pontos na prova de 

conhecimentos gerais 
-usar de meios fraudulentos durante a realização das provas. 
 

15. CRITÉRIO DE DESEMPATE 
Havendo empate, considerar-se-á o maior número de pontos obtidos na Redação. 

 
16. MATRÍCULAS 

Os candidatos classificados no I Processo Seletivo, dentro do número de vagas oferecidas, 
terão dos dias 21 de novembro a 11 de dezembro de 2018, para efetivarem a matrícula. 

Todas as convocações serão feitas através de listas afixadas nos quadro de aviso da Fundação 
Regional Educacional de Avaré e informações pelo telefone: (14) 3711.1828. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
Os resultados do I Processo Seletivo 2019 serão válidos apenas para o período letivo 

imediatamente subsequente a sua realização, não sendo necessária a guarda da documentação dos 
candidatos por prazo superior ao do referido período letivo. 

Se o candidato ou seu responsável desistir da matrícula, ou cancelá-la, após paga a primeira 
parcela e antes do início do semestre letivo, ser-lhe-á devolvido o montante equivalente a 80% (oitenta 
por cento) do valor pago, destinando-se o valor retido à compensação de custos operacionais.  

 
17. PROGRAMAS 

  O conteúdo programático versará sobre as matérias básicas do Ensino Médio e atualidades. 
 
18.  Para a prova, o candidato deve vir munido de lápis, caneta, borracha, régua e documento com foto, 
sendo proibido o uso de calculadoras, tabelas, réguas de cálculo e outros similares. 
 
 

Avaré, 11 de outubro de 2018. 
 
 
 

Profa. MSc. Dinamene Gomes Godinho Santos 
Diretora Pedagógica 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


