
 
 
 

VESTIBULAR FATEC 1º SEM 2021 
PROCESSO SELETIVO PELO HISTÓRICO ESCOLAR 

 
CALENDÁRIO 

 De 19/11 até às 15h do dia 23/11/2020 - Inscrições para isenção/redução da taxa de inscrição e envio por 

meio digital da documentação comprobatória, via upload, no site vestibularfatec.com.br  

 De 25/11 até às 15h do dia 15/12/2020 - Inscrições do Processo Seletivo no site vestibularfatec.com.br 

 A partir de 01/12/2020 - Divulgação no site vestibularfatec.com.br do resultado da solicitação de 

isenção/redução da taxa de inscrição  

 De 01/12 até às 15h do dia 15/12/2020 - Inscrições do Processo Seletivo no site vestibularfatec.com.br para 

os candidatos beneficiados com a isenção/redução da taxa. 

 Dia 30/12/2020 – Divulgação da Lista preliminar de inscrições deferidas e indeferidas 

 Dias 04 e 05/01/2021 – Período para recurso e retificação das notas e documentação dos candidatos que 

tiveram as inscrições deferidas/indeferidas 

 Dia 14/01/2021 – Resultado dos recursos e das retificações de notas/documentos 

 Dia 20/01/2021 - Divulgação da Lista de classificação geral e da 1ª Lista de convocação dos candidatos. 

 Dias 21/01 e 22/01/2021 – Recebimento de documentos de matrícula pelo site vestibularfatec.com.br 

 Dias 28/01 e 29/01/2021 – Matrícula da 1ª Lista de Convocação. 

 Dia 01/02/2021 – Divulgação da 2ª Lista de Convocação. 

 Dia 02/02/2021 – Matrícula da 2ª Lista de Convocação. 

 A Fatec deverá disponibilizar, microcomputador (es) e acesso à internet, a todos os candidatos interessados 

em realizar a inscrição para a isenção/redução da taxa de inscrição e caberá a Unidade de Ensino, 

determinar o horário de funcionamento para a realização da inscrição da isenção/redução da taxa de 

inscrição. Somente será admitido na Unidade de Ensino o candidato que estiver portando máscaras de 

proteção facial com cobertura de nariz e boca, respeitando as demais medidas de proteção do Protocolo 

Sanitário Institucional do Centro Paula Souza. 

VALOR DA TAXA DE INSCRIÇÃO 
R$ 39,00 (trinta e nove reais)  

http://www.vestibularfatec.com.br/
http://www.vestibularfatec.com.br/

