
 

 

 
 

 

 

 

EDITAL Nº 38/2017 

 
O Diretor Geral da FACULDADE DE JUAZEIRO DO NORTE - FJN, no uso de suas atribuições 

regimentais, torna público, para conhecimento dos interessados, que estão abertas as inscrições para 

ingresso de Transferidos, Graduados e candidatos que optem por utilizar a nota do ENEM para ingressar 

no Curso Superior de Tecnologia em Gastronomia da FACULDADE DE JUAZEIRO DO NORTE – FJN. 

 

01. DAS INSCRIÇÕES/VAGAS 

 

1.1- As inscrições se destinarão ao preenchimento de 50 (cinquenta) vagas, assim distribuídas: 

CURSO AUTORIZAÇÃO / RECONHECIMENTO 
TOTAL DE 

VAGAS 

Gastronomia: Tarde 
Portaria nº. 1253 de 07 de dezembro de 2017 - D.O.U de 11 de 
dezembro de 2017. 

50 

 

1.2- As inscrições deverão ser realizadas de 11 a 22 de dezembro de 2017, na sede da FACULDADE 

DE JUAZEIRO DO NORTE, localizada à Rua São Francisco, 1224 – A, no horário das 08h às 12h e 

14h30 às 20h. 

 

1.3 - É de exclusiva responsabilidade do candidato ou de seu representante o correto preenchimento do 

requerimento de inscrição. 

 

02. DA DOCUMENTAÇÃO PARA INSCRIÇÃO 

 

2.1- No caso da transferência, esta só será permitida se o aluno estiver regularmente matriculado ou 

com matrícula trancada na Instituição de origem e se a transferência for para o mesmo curso da 

Instituição de origem ou para curso afim. 

 

2.2- Documentação para Transferência 

 

 Histórico escolar original e atual, devidamente chancelado, carimbado e assinado pela Instituição de 

Ensino Superior de origem (ou cópia autenticada);  

 Declaração de regularidade de matrícula no semestre vigente (original ou cópia autenticada);  

 Declaração de autorização ou reconhecimento do curso (original ou cópia autenticada); 

 Declaração de participação ou não no Exame Nacional de Desempenho de Estudantes – ENADE 

(original ou cópia autenticada);  

 Cédula de Identidade (original + cópia simples, ou cópia autenticada); 

 



 

 

2.3- Documentação para Admissão como Graduado 

 

 Histórico escolar devidamente chancelado, carimbado e assinado pela Instituição de Ensino Superior 

de origem (original + cópia simples ou cópia autenticada);  

 Diploma de Graduação: bacharelado, licenciatura ou tecnológico (original + cópia simples ou cópia 

autenticada); 

 Cédula de Identidade (original + cópia simples ou cópia autenticada);  

 

2.4- Utilizando a nota do ENEM - Exame Nacional do Ensino Médio: O candidato que optar pelo ENEM 

como forma de ingresso, no ato da matrícula terá que entregar o boletim com a comprovação da sua 

aprovação no ENEM. Os candidatos serão classificados com base nas notas fornecidas pelo Instituto 

Nacional de Pesquisas Educacionais do Ministério da Educação (INEP/MEC), obtendo-se a média 

aritmética das notas das provas objetivas, bem como a da redação. Será desclassificado o candidato 

que obtiver nota zero na redação. 

 

03. DA SELEÇÃO 

 

3.1. As vagas serão preenchidas conforme a efetivação das matrículas, por data de inscrição e 

resultados, até seu esgotamento, à medida em que os candidatos obtenham a aprovação. 

 

04. DA DOCUMENTAÇÃO PARA MATRÍCULA 

 

4.1. Os candidatos selecionados para o preenchimento das vagas, segundo o disposto no item 1 deste 

Edital, deverão apresentar no ato da matrícula uma cópia (autenticada) dos seguintes documentos, 

obrigatoriamente: 

- Certificado de Conclusão ou Diploma do Curso de Ensino Médio ou equivalente; 

- Histórico Escolar do Curso de Ensino Médio ou equivalente; 

- Prova de que está em dia com as obrigações militares se do sexo masculino e maior de 18 anos; 

- Título de Eleitor; 

- Certidão de Nascimento ou de Casamento; 

- Cédula de Identidade; 

- Cadastro de Pessoa Física - CPF; 

- 02 (duas) fotos 3x4 recentes e iguais; 

- Comprovante de residência; 

- Comprovante do pagamento da primeira parcela da mensalidade, ano valor especificado no quadro 

abaixo: 

CURSO  SEMESTRALIDADE MENSALIDADE 
Gastronomia: Tarde R$ 6300,00 R$ 1050,00 

OBS.: OS VALORES ACIMA MENCIONADOS TERÃO DESCONTO DE 10% NAS 
MENSALIDADES PAGAS ATÉ O DIA 10 DE CADA MÊS. 

 

4.2 - Além dos documentos exigidos deverão preencher requerimento de matrícula acompanhado de 

recibo de pagamento da primeira mensalidade correspondente a matrícula a ser paga na Tesouraria da 



 

 

Faculdade ou depositada na conta da Faculdade de Juazeiro do Norte - FJN na Agência do Banco do 

Brasil: Conta nº. 35.042-7, Agência 0433-2. 

 

4.3 - A semestralidade do respectivo curso deverá ser quitada em 06 (seis) parcelas iguais e 

consecutivas. O valor da matrícula corresponde às arras ou sinal, e não será compensado, nem 

restituído, mesmo que os serviços contratados não tenham sido utilizados, consoante o disposto nos 

Artigos 418 e 420 do Código Civil. 

 

4.4 - O candidato menor de idade deverá efetuar sua matrícula acompanhado pelos pais ou responsável 

financeiro. 

 

4.5 - Os documentos em língua estrangeira deverão estar visados pela autoridade consular brasileira no 

país de origem e acompanhados da respectiva tradução oficial. 

 

4.6 - A matrícula poderá ser feita por pessoa portadora de procuração específica, com firma reconhecida. 

 

4.7 - Após a matrícula, as vagas resultantes de desistências, omissões ou falta da documentação exigida 

darão lugar a chamamentos de novos candidatos. 

 

4.8 - Em nenhuma hipótese será aceita a matrícula dos candidatos que não tenham o comprovante de 

conclusão do Ensino Médio, bem como daqueles com falta de outros documentos. 

 

05. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

5.1- O candidato, ao preencher o seu requerimento de inscrição, declara-se ciente e de acordo com 

todas as normas e critérios desta seleção, aceitando as decisões que possam ser tomadas pela Direção 

Geral. 

 

5.2 - O presente Edital tem validade para inscrições e matrículas referentes ao 1º semestre letivo de 

2018. 

 

5.3 - Os casos omissos serão resolvidos pela Direção Geral da FACULDADE DE JUAZEIRO DO NORTE 

- FJN.  

Juazeiro do Norte - CE, em 11 de dezembro de 2017. 

 

 

 

Prof. José Marcondes Macêdo Landim 

Diretor Geral da FJN 


