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EDITAL FDB/PSA 015/2020
PROCESSO SELETIVO DE ADMISSÃO 2021/01
O Diretor Executivo da Faculdade Dom Bosco de Porto Alegre (FDB) no uso de suas atribuições
legais e obedecendo ao disposto na legislação pertinente, torna público o presente edital do
Processo Seletivo de Admissão para preenchimento de vagas oferecidas para o período letivo
de 2021/01.
DAS VAGAS PRESENCIAIS
Administração, Bacharelado - 60 vagas noturnas.
Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Tecnólogo - 45 vagas noturnas.
Ciências Contábeis, Bacharelado - 60 vagas noturnas.
Direito, Bacharelado - 60 vagas diurnas e 60 vagas noturnas.
Engenharia Ambiental e Sanitária, Bacharelado - 50 vagas noturnas.
Engenharia de Produção, Bacharelado - 60 vagas noturnas
Logística, Tecnólogo - 30 vagas noturnas.
Psicologia, Bacharelado - 60 vagas diurnas e 60 vagas noturnas.
Sistemas de Informação, Bacharelado - 50 vagas noturnas.
DA INSCRIÇÃO
Com base no artigo 3º da Port. MEC nº 391/2002, só terão validade as inscrições ao Processo
Seletivo de candidatos que estejam cursando com previsão de conclusão ou que já tenham
concluído o Ensino Médio pela via regular ou da suplência. O candidato poderá escolher a opção
dentre os cursos oferecidos pela Faculdade.
Para a realização do vestibular será necessário o preenchimento de ficha de inscrição
disponibilizada no site http://www.vestibularonline.com.br/parceiro/faculdade-dom-bosco-deporto-alegre.
DA PROVA
A prova será realizada pela Faculdade Dom Bosco de Porto Alegre de forma on-line no período
de 15 de outubro de 2020 a 06 de abril de 2021.
DA MATRÍCULA
A matrícula dos classificados para o primeiro semestre de 2021 ocorre junto às Secretaria
Acadêmica da Faculdade no período de 03 de novembro de 2020 a 06 de abril de 2021 de
forma presencial, nas 2ª, 4ª e 6ª feiras, no horário das 13h30min às 19h. Poderá também ser
realizada de forma eletrônica, no e-mail secretaria.faculdade@dombosco.net.
DAS VAGAS
O candidato que não se matricular nos dias e horários previstos perde inapelavelmente o direito
à vaga em favor do seguinte classificado. Os suplentes, havendo vagas, serão comunicados de
forma eletrônica para a efetivação da matrícula. Havendo ainda disponibilidade de vagas, as
mesmas serão preenchidas levando-se em conta o desempenho obtido no Exame Nacional do
Ensino Médio (ENEM) a partir de 2015, comprovado através de boletim individual expedido pelo
Ministério da Educação, e feita uma nova classificação. Ainda na existência de vagas disponíveis
após a realização do vestibular, a Faculdade Dom Bosco se reserva o direito de convocar novo
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processo de seleção em dia e data a serem estipulados pela diretoria com as mesmas normas
deste edital.
DOS DOCUMENTOS
Somente será aceita a matrícula do candidato que anexar ao formulário de matrícula os
documentos enumerados no Manual do Candidato. O Manual do Candidato 2021/01 integra o
presente edital e encontra-se à disposição dos interessados no site da Faculdade Dom Bosco
de Porto Alegre.
DOS CASOS OMISSOS
Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Organizadora do Processo Seletivo de
Admissão 2021/1.

Porto Alegre, 23 de outubro de 2020.

Prof. Dr. Edson Avila
Diretor Executivo

