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1ª Retificação do edital – Regulamento da viagem: 

A faculdade serra da Mesa, vem através deste retificar o seguinte item do edital: 

 

No item II – Lista de Participantes, onde se lê: 

“ a) Será disponibilizado no site (www.fasem.edu.br) e no Mural da Secretaria Acadêmica no dia 

08/02/2018 a relação dos acadêmicos que devem concorrer à promoção – Lista Preliminar de 

Concorrentes. 

b) Quaisquer recursos a respeito da Lista Preliminar dos Participantes divulgada, poderá ser realizada 

até a data de 15/02/2018, via requerimento geral entregue à secretaria Acadêmica, com os devidos 

apontamentos. Não serão aceitos pedidos de contestação entregues em datas posteriores, entregues 

em outros locais, ou ainda através de outros meios, senão por meio do requerimento geral.  

O Resultado sobre recursos será divulgado no mural principal da FASEM e também disponível na 

Secretaria, na data de 21/02/2017. Havendo por algum motivo de recurso, alteração na lista de Lista 

Preliminar, será publicada no dia 22/02/2017, a Lista Oficial de Participantes. 

Leia-se: 

“ a) Será disponibilizado no site (www.fasem.edu.br) e no Mural da Secretaria Acadêmica no dia 

15/02/2018 a relação dos acadêmicos que devem concorrer à promoção – Lista Preliminar de 

Concorrentes 

b) Quaisquer recursos a respeito da Lista Preliminar dos Participantes divulgada, poderá ser realizada 

até a data de 16/02/2018, via requerimento geral entregue à secretaria Acadêmica, com os devidos 

apontamentos. Não serão aceitos pedidos de contestação entregues em datas posteriores, entregues 

em outros locais, ou ainda através de outros meios, senão por meio do requerimento geral.  

 

O Resultado sobre recursos será divulgado no mural principal da FASEM e também disponível na 

Secretaria, na data de 19/02/2017. 

Havendo por algum motivo de recurso, alteração na lista de Lista Preliminar, será publicada no dia 

19/02/2017, a Lista Oficial de Participantes. 
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