
 

EDITAL Nº 15/2016 
 

Processo Seletivo para Transferidos e Graduados 

O Diretor da Faculdade Nova Esperança de Mossoró – FACENE/RN, no uso de suas 
atribuições legais, tendo em vista o disposto na Lei 9394/96 e na legislação pertinente, torna 
públicas as normas e condições estabelecidas neste Edital aprovado no CTA, pela 
Resolução nº 07/2016 de Abril de 2016, que rege o processo Seletivo 2016.2.  
 
            O número de vagas e os critérios serão informados na Secretaria da FACENE/RN. 

            Apenas poderão participar desta seleção os candidatos que estejam cursando as 

seguintes graduações; 

 Medicina 

 Biologia 

 Educação Física 

 Farmácia 

 Fisioterapia 

 Fonoaudiologia 

 Enfermagem 

 Medicina Veterinária 

 Nutrição 

 Odontologia 

 Psicologia 

 Serviço Social 

 Terapia Ocupacional 

Ou que possuam GRADUAÇÃO em QUALQUER as áreas do conhecimento. 

I. O Processo Seletivo para Transferidos e Graduados para o semestre letivo de 

2016.2 da FACENE/RN tem caráter classificatório obedecendo a ordem 

decrescente das médias ponderadas obtidas pelos candidatos na prova de 

Português e Literatura Brasileira, Redação, CRE – Coeficiente de Rendimento 

Escolar e Entrevista.  

II. A taxa de inscrição será de R$ 20,00 (vinte reais) para o curso de Enfermagem, 

R$ 50,00 ( Cinquenta reais) para o curso de Farmácia/Biomedicina e R$ 100,00 ( 

Cem reais) para o curso de Odontologia. 



 

III. As Inscrições poderão ser feitas a partir da data de publicação deste edital até o 

dia 29 de Julho de 2016. As provas serão realizadas na Faculdade Nova 

Esperança de Mossoró Localizada à Avenida Presidente Dutra - Alto de São 

Manoel – Mossoró – RN, em dia e horário agendado pelo candidato compreendido 

entre o período da data de publicação deste edital até o dia 29 de Julho de 2016. 

IV. No ato da inscrição o candidato deverá apresentar a seguinte documentação: 

 Cópia do diploma e do histórico carimbados e assinados; 

 Cópia dos programas das disciplinas, com possibilidade de aproveitamento de 

estudo (carimbados e assinados); 

 1 (uma) foto 3x4 recente e colorida; 

 Cópia da cédula de identidade; 

 Cópia do título de eleitor; 

 Cópia do CPF; 

 Cópia do certificado de reservista (se do sexo masculino) 

 Histórico Escolar completo, carimbado e assinado; 

 Declaração de regularidade de matricula da Instituição de Ensino (carimbado e 

Assinado); 

 Declaração de funcionamento do Regimento Escolar da IES de Origem (carimbado 

e assinado); 

V - O Edital Nº 15/2016 do Conselho Técnico-Administrativo – CTA, da FACENE/RN, 

que regulamenta o Processo Seletivo 2016.2, bem como as informações sobre 

Curso, classificação, o calendário e os programas das provas, as normas de 

inscrição, classificação, de matrícula e outros dispositivos normativos estão contidos 

no Manual do Candidato 2016.2 disponível no site www.facene.com.br e/ou 

www.facenemossoro.com.br 

 

Mossoró, 08 de Abril de 2016. 

 

 

Eitel Santiago Silveira 
Diretor FACENE/RN 

http://www.facenemossoro.com.br/

