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 FACULDADES ASSOCIADAS DE ARIQUEMES – FAAr 

 

 

EDITAL DO PROCESSO SELETIVO LIGA ACADEMICA LASAE/2017.2–IESUR/FAAr. 
 
 
1 — Da abertura: 
A COORDENAÇÃO DO CURSO DE ENFERMAGEM DO INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR DE RONDÔNIA – IESUR, e  
Faculdades Associadas de Ariquemes – FAAr, faz saber, pelo presente Edital que, no período de 10 de agosto de 
2017 a 15 de agosto de 2017, serão realizadas as incrições para o Processo Seletivo para composição da Liga 
Academica de enfermagem 2017.2, do curso de Enfermagem.  
 
2 — Da validade: 
O resultado do presente Processo Seletivo será válido somente para o período letivo de 2017.2. 
 
3 — Das inscrições 
As inscrições estarão abertas no período de 10/08/2017 a 15/08/2017, diretamente na COORDENAÇÃO DO CURSO 
DE ENFERMAGEM para todos que tenham matriculas efetivas para os periodos 6º ao 8º periodo do curso. 
 
4 — Da taxa de inscrição: 
Fica isento quanto o recolhimento da taxa de inscrição. 
 
5 — Da prova: 
5.1— Este Processo Seletivo será constituído de avaliação escrita.  
5.2 - A prova será realizada nos dias: 17/08/2017, diretamente na secretaria  da Coordenação do Curso de 
Enfermagem, as 21 horas. 
5.3— Não será permitido aos candidatos o uso de bip, telefone celular, máquinas de calcular, agendas eletrônicas, 
relógio digital ou similar, Pager, conetivos líquidos e nem fazer qualquer espécie de consultas. 
5.4 – Iniciada a prova, o candidato terá o prazo  de  02 (duas) horas para conclusão. 
 
6 — Da avaliação: 
Será eliminado o candidato que obtiver nota inferior  7,0 (sete)  
 
7 — Da classificação: 
8.1- A classificação do candidato será feita pela ordem decrescente dos resultados obtidos até o limite das vagas 
oferecidas. 
8.2— Em caso de empate, prevalecerá para efeito de classificação final, o candidato com maior nota. 
8.3 – Os resultados serão divulgados no site da IES e na secretaria da FAAr, no dia 21/08/2017. 
8 – Do numero de vagas: 5 
 
9 — Da divulgação do resultado: 
A relação dos candidatos classificados pelo processo seletivo 2017.2,  serão divulgados em forma de edital nas 
respectivas salas de aula e no site da IES: www.faar.edu.br 
  

 
Ariquemes, 08 de agosto de 2017. 

          
 

Prof. Ms. Viviane Pereira Bacarin 
Coordenação de Enfermagem 
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