FACULDADE PAULISTA DE SERVIÇO SOCIAL – FAPSS-SP
Edital do Processo Seletivo para o 1º Semestre de 2022
20 de julho de 2021
O Diretor geral da Faculdade Paulista de Serviço Social – FAPSS-SP com sede em São Paulo,
Capital, torna público o Edital do Processo Seletivo FAPSS-SP 2022-1, regido pela Lei de Diretrizes e Bases
da Educação Nacional e a legislação vigente, que disciplina o ingresso no curso de graduação, a realizarse por meio do Processo Seletivo FAPSS-SP, mediante critérios e condições a serem estabelecidos neste
Edital, que a instituição se obriga a cumprir e os candidatos, ao nele se inscreverem, declaram,
implicitamente, conhecer e com elas concordar.
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2 - A Faculdade Paulista de Serviço Social – FAPSS-SP se reserva o direito de não formar turma
caso não seja atingido o número mínimo de 35 alunos matriculados no curso.
3 - Poderão se inscrever no Processo Seletivo da Instituição os candidatos que tenham concluído
o Ensino Médio ou que estejam cursando o último e conclusivo período do Ensino Médio. Ficam os
candidatos cientes de que a não apresentação dos documentos comprobatórios da conclusão do Ensino
Médio implicará, automaticamente, a perda do direito à vaga.

1º PROCESSO SELETIVO TRADICIONAL
DO ACESSO - O Processo Seletivo Tradicional será composto de uma Redação e entrevista.
DA REDAÇÃO – A Redação deverá ser enviada por e-mail, e a entrevista será agendada on-line.

2º PROCESSO SELETIVO CONTINUADO
.DO ACESSO - O Processo Seletivo Continuado será realizado através da análise do Histórico
Escolar do Ensino Médio / Equivalente, ou ter realizado o ENEM (Exame Nacional do ensino Médio)
em pelo menos uma das seguintes edições: 2017, 2018, 2019, 2020 ou 2021.
. DA INSCRIÇÃO - Preencher ficha de inscrição corretamente e entregar 01 (uma) cópia simples
dos seguintes documentos: Carteira de Identidade (R.G.), CPF, Histórico Escolar e Certificado do
Ensino Médio / Equivalente e Boletim de Desempenho Individual do ENEM. As inscrições estarão
abertas no período de 22/11/2021 a 11/02/2022, no site da Faculdade Paulista de Serviço Social
www.faculdadesbws.com.br.
DA AVALIAÇÃO - Serão consideradas, para fins de avaliação, notas do ENEM das últimas 5 (cinco)
edições: 2017, 2018, 2019, 2020 ou 2021.
A FAPSS avaliará os candidatos inscritos no Processo Seletivo, a partir da média aritmética
simples das notas dos 05 eixos existentes no ENEM. São eles: Redação; Ciências da Natureza e suas
Tecnologias; Ciências Humanas e suas Tecnologias; Linguagens, Códigos e suas Tecnologias; Matemática
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e suas Tecnologias.
A nota individual de cada eixo deve ser diferente de zero.
É exigido um valor mínimo de 450 pontos da média aritmética simples das notas do
candidato.
. DO RESULTADO - A divulgação da relação de candidatos classificados será de 48 horas após a
entrega dos documentos.
. DA MATRÍCULA - A matrícula deverá ser efetivada após a aprovação no processo seletivo. O
Processo Seletivo objeto deste Edital é válido para a matrícula inicial no 1º semestre de 2022. Programas
das matérias do processo seletivo, classificação dos candidatos, desempate e demais informações estão
especificadas no Manual do Candidato. A Faculdade Paulista de Serviço Social – FAPSS-SP fará divulgar,
sempre que necessário, normas complementares ao presente edital e avisos oficiais relativos ao presente
Processo Seletivo.
A FAPSS poderá modificar o presente Edital visando ao melhor êxito do Processo Seletivo. As
modificações, se necessárias, serão divulgadas e estarão de acordo com a legislação vigente.
Em virtude do cenário de Pandemia Mundial causada pelo Novo Coronavírus, a realização da
matrícula deverá ser feita de forma on-line, através do e-mail secretaria4@faculdadesbws.com.br nesse
caso, toda documentação deverá ser digitalizada e encaminhada para este e-mail.

Prof. Dr. Valdeir Claudinei de Oliveira
Diretor Geral
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