
                                               
 

 

 

 

ADITAMENTO Nº II AO EDITAL nº 12/2016 
PROCESSOS SELETIVOS FPB 2017.1 
 
A FACULDADE INTERNACIONAL DA PARAÍBA – FPB, credenciada pela Portaria MEC/SERES nº 260, de 
16/11/2012, mantida pela Sociedade Paraibana de Educação e Cultura Ltda. – ASPEC, com sede na Avenida 
Monsenhor Walfredo Leal, 512, Tambiá, João Pessoa, PB, tendo em vista o disposto na Lei nº 9.394/96; nas 
Portarias MEC nº 2941, de 17/12/2001, nº 391, de 07/02/2002, e nº 2.864, de 24/08/2005; e nas Portarias 
MEC/SESu nº 1.449, de 23/09/1999, e nº 1647, de 28/06/2000, torna público o ADITAMENTO Nº II AO EDITAL nº 
12/2016, que rege a seleção de candidatos às vagas para os cursos de graduação, para matrícula no período letivo 
2017.1. 
 
Art 1º - Os itens 4.2.8 E 4.2.9  do Edital nº 12/2016 passam a ter a seguinte redação: 
 
4.2.8 - Resultado da Premiação do Vestibular Tradicional 2017.1  
 
a) O resultado da premiação do Vestibular Tradicional 2017.1 – MEGA VESTIBULAR será prorrogado para o dia 
25 de novembro de 2017  a partir das 17h, podendo ser antecipado.  

b) Os resultados serão divulgados em ordem alfabética dos nomes dos candidatos classificados para as bolsas 
integrais e bolsas parciais de 30% (trinta por cento) e 20% (vinte por cento) na Central de Atendimento ao 
Candidato. As informações individuais sobre o desempenho dos demais candidatos serão fornecidas 
exclusivamente ao candidato, por solicitação deste, pelo Call Center FPB, por meio do telefone: (83) 3133- 2900.  
 
4.2.9 - Matrícula para os candidatos contemplados com bolsa no Vestibular Tradicional 2017.1 – MEGA 
VESTIBULAR:  
a) Os candidatos contemplados com bolsa integral ou parcial de 30% e 20% no Vestibular Tradicional 2017.1 – 
MEGA VESTIBULAR deverão, necessariamente, realizar sua matrícula na Central do Candidato, no período de 25 
a 30 de novembro de 2016.  
 
 
 
Art. 2º. Ficam mantidas as demais normas e procedimentos estabelecidos no Edital acima referido. 
 
 

 
 

João Pessoa, PB, 23 de novembro de 2016. 
 
 
 
 

Clay José Mattozo 
Diretor Geral 


