
 

 

PROCESSO SELETIVO FORMATIVO 2021.2 ONLINE 

FACULDADE DE SANTA CRUZ DA BAHIA – FSC   
  
 

                      Comunicamos que o a Faculdade de Santa Cruz da Bahia - FSC está com as inscrições 

ONLINE abertas para o processo Seletivo 2021.1, no período de 10/05/2021 a 30/06/2021.  

                     O PROCESSO SELETIVO FORMATIVO será composto por prova de conhecimentos 

gerais (ONLINE) e/ou ENEM (para candidatos submetidos à avaliação em 2010 a 2020 e que tenham 

alcançado, no mínimo, 450 pontos e que não tenham zerado a redação), para os cursos de Graduação 

(Bacharelado e Licenciatura), relacionados a seguir:  

 

CURSOS DURAÇÃO TURNOS 
VALOR 

MENSALIDADE ¹ 

VALOR  

MENSALIDADE 2 

Enfermagem 

(Portaria de Autorização nº 1.029, 

de 29/09/2017) 

5 anos 

(Bacharelado) 

Matutino R$ 1.237,60 reais 

R$ 618,80 

Noturno R$ 1.237,60 reais 

 

1 Valor da mensalidade sem os descontos; 
2 Valor da mensalidade com 50% (cinqüenta por cento) para alunos oriundos de Escola Pública,  com pagamentos efetuados 

até dia 05 de cada mês; 

OBS: As aulas acontecerão de segunda a sexta-feira, das 19:00 às 22:00 horas e horários e no turno matutino e das 8:00 às 

11:20 horas, de segunda a sexta-feira. 
 

                 Para confirmar sua inscrição e realizar a avaliação o candidato deverá acessar o site: 

www.vestibularfsc.com preencher todas as informações solicitadas e, posteriormente, em datas a serem 

divulgadas, comparecer à Faculdade situada à Rua Alfredo Haine, 253, Ed. Tropical Center, 1º andar, Centro, 

Itaberaba – BA, munido dos seguintes documentos para confirmação da matricula acadêmica: 
 

1) 1 (uma) cópia autenticada da Certidão de Nascimento ou Casamento; 

2) 1 (uma) cópia autenticada da Carteira de Identidade; 

3) 1 (uma) cópia autenticada do CPF; 

4) 1 (uma) cópia autenticada do Título de Eleitor;  

5) 1 (uma) cópia autenticada do Carteira de Reservista ( para maiores de 18 anos do sexo masculino); 

6) 1 (uma) cópia autenticada do Histórico Escolar do Ensino Médio;  

7) 1 (uma) cópia autenticada do Certificado de Conclusão do Ensino Médio; 

8) 1 (uma) foto 3X4 atualizada;  

9) Cópia do comprovante de residência atualizado; 

10) Assinatura do Contrato de Prestação de Serviços Educacionais (fornecido pela Instituição). 

 

 INÍCIO DAS AULAS: 14/07/2021.  

 

INFORMAÇÕES: 

 

Rua Alfredo Haine, nº 250 - Ed. Tropical Center, 1º andar, Centro, Itaberaba – BA   

Telefone: (75) 3251-4308 e/ou (75) 3251-1070 

www.fsc.edu.br 

http://www.vestibularfsc.com/
http://www.fsc.edu.br/

