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O CONSELHO TÉCNICO-ADMINISTRATIVO da FACENE/RN, no uso das atribuições que lhe confere o 

art. 12, inciso III, de seu Regimento;  

CONSIDERANDO o disposto na Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, e no Parecer nº 95, de 2 de 

dezembro de 1998, do Conselho Nacional de Educação;  

CONSIDERANDO as normas ora em vigor, fixadas pelo Ministério da Educação; CONSIDERANDO as 

normas estabelecidas no regimento da FACENE/RN;  

CONSIDERANDO a deliberação por unanimidade do Plenário do Conselho Técnico Administrativo, em 

reunião realizada no dia 21 de outubro de 2016. 

RESOLVE:  
Art. 1º Alterar o artigo 9º do Capítulo III da Resolução nº 11.  Sub tópico 3.1 no Manual do Candidato 

2017.1 

 

Onde LÊ-SE: 

Art. 9º da Resolução, e sub tópico 3.1 no Manual do Candidato. As provas serão realizadas em uma 

etapa agendada conforme calendário de datas e horários:  

§ 1º Datas e horários disponíveis para escolha do candidato:  

Datas e horários disponíveis 

19/11/16 – das 8h às 11h;  
03/12/16 – das 8h às 11h;  
07/01/17 – das 8h às 11h;  
14/01/17 - das 8h às 11h.  

E provas agendadas diariamente. Estas podem ser 
agendadas por telefone: (84) 3312-0143 

 

LEIA-SE: 

Altera o artigo 9º e seus respectivos incisos do 

Capítulo III da Resolução nº 11 que trata da 

realização do Processo Seletivo para o semestre 

letivo de 2017.1 para os Cursos de Graduação 

em Enfermagem, Farmácia, Biomedicina, 

Odontologia, Nutrição, Educação Física e 

Fisioterapia e dá outras providências.  



Art. 9º As provas serão realizadas em dias e horários, de segunda a sexta, das 8h às 18h e aos 
sábados das 8h às 12h, agendados pelo candidato.  
 
§ 1º O candidato não deverá trazer para a realização das provas do vestibular nenhum objeto, como 

bolsa, mochila, mala, cadernos, livros, relógios, celulares, casacos, bonés e demais itens que não 

dizem respeito à realização do processo. 

§ 2º A COMVEST não disponibilizará guarda-volumes. 
§ 3º A prova terá questões de múltipla escolha, abrangendo a disciplina de Língua Portuguesa, além 
da Redação. 
§ 4º O candidato somente poderá se retirar da sala de exame após uma hora do início da prova. 
 
Art.2º A presente Resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário.  
 

Mossoró, 21 de Outubro de 2016. 
 
  

Eitel Santiago Silveira 
Diretor 

 

 

 

 
 

 


