
PREFEITURA MUNICIPL DE PALHOÇA 

FACULDADE MUNICIPAL DE PALHOÇA 

 

 

ERRATA 002/2021 –Edital 007/2020 – Vestibular FMP – 2021 

 

O Presidente da Faculdade Municipal de Palhoça juntamente com a Comissão de Processos Seletivos da 

FMP, a partir da Recomendação 007/2020/02PJ/PH, no que se refere à adoção de mecanismos de controle 

e fiscalização visando minimizar possibilidade de fraudes, torna pública esta errada do Edital 007/2020. 

 

ONDE SE LÊ: 

2. DAS VAGAS 
 

2.1. O Concurso Vestibular é válido para a matrícula nos primeiro e segundo semestres letivos de 
2021, nos termos deste Edital. 

2.2. A Faculdade Municipal de Palhoça oferecerá os cursos superiores, turnos e total de vagas 
abaixo relacionadas: 

 

CURSO SUPERIOR TURNO 
VAGAS VAGAS 

1º semestre 2º semestre 

Bacharelado em Administração Matutino 50 50 

Bacharelado em Administração Noturno 50 50 

Licenciatura em Pedagogia Noturno 50 50 

Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas Matutino - 40 

Tecnologia em Gestão de Turismo Matutino 50 - 

 

LEIA-SE: 

2. DAS VAGAS 
 

2.1. O Concurso Vestibular é válido para a matrícula nos primeiro e segundo semestres letivos de 
2021, nos termos deste Edital. 

2.2. A Faculdade Municipal de Palhoça oferecerá os cursos superiores, turnos e total de vagas 
abaixo relacionadas: 

 

CURSO SUPERIOR TURNO 
VAGAS VAGAS 

1º semestre 2º semestre 

Bacharelado em Administração Matutino 50 50 

Bacharelado em Administração Noturno 50 50 

Licenciatura em Pedagogia Noturno 50 50 

Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas Matutino - 40 

 

 



ONDE SE LÊ: 

5. DO LOCAL E DATA DAS PROVAS: 
 
5.1. As provas serão realizadas de forma remota, através de link disponibilizado pela FMP, 

permitindo respostas somente durante o período da prova. 
5.2. Devido às condições adversas à pandemia de COVID-19, as provas discursivas serão 

realizadas no dia20 de dezembro de 2020, das 09h às 11h para todos os cursos. 
 

LEIA-SE: 

5. DO LOCAL, DATA E PROCEDIMENTOS ESPECIAIS DAS PROVAS EM CONSIDERAÇÃO A PANDEMIA: 
 
5.1. As provas serão realizadas presencialmente na Faculdade Municipal de Palhoça, endereçada 

na Rua João Pereira dos Santos, 305 – Palhoça – SC - CEP 88130-475. 
5.2. Devido às condições adversas à pandemia de COVID-19, as provas discursivas serão realizadas 

entre os dias 27 e 28 de janeiro de 2021, conforme a tabela: 
 

CURSO SUPERIOR PERÍODO DATA HORÁRIO 

Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas Matutino 27 de janeiro 9h às 11h 

Bacharelado em Administração Matutino 27 de janeiro 9h às 11h 

Licenciatura em Pedagogia Noturno 27 de janeiro 19h às 21h 

Bacharelado em Administração Noturno 28 de janeiro 19h às 21h 

 
5.3. Em face da não oferta de vagas do curso de Tecnologia em Gestão de Turismo, os candidatos 

inscritos neste concurso deverão solicitar a alteração de curso. 
5.3.1. O candidatos que solicitarem a alteração de curso devem preencher o formulário 

online disponível no link “Vestibular 2021/01 - Requerimento - Alteração de Curso” 
para efetivar a alteração até a data limite de 22 de janeiro de 2021. 

5.3.2. Este requerimento é exclusivo para candidatos inscritos para o curso de Tecnologia em 
Gestão de Turismo. 

5.4. Em função do atual cenário de pandemia causado pela COVID-19 e para garantir a saúde dos 
candidatos, as provas serão realizadas com um número máximo de 25 (vinte e cinco) alunos 
por sala de aula, garantindo a distância mínima de distanciamento necessária recomendada 
pela OMS (Organização Mundial da Saúde).  

5.5. Será exigida a higienização com álcool em gel e aferida a temperatura dos candidatos no 
momento de seu ingresso nas dependências da instituição, sendo impedidos de realizar a 
prova candidatos que apresentem temperatura superior a 37,8ºC. 

5.6. Será obrigatório o uso de máscaras pelos candidatos durante todo o período de permanência 
nas dependências da Faculdade Municipal de Palhoça. 

5.7. Será realizado fila para o acesso ao prédio da Faculdade Municipal de Palhoça no dia da prova, 
devendo ser respeitado o distanciamento mínimo de 1,5 metros entre os candidatos. 

5.8. A ficha de frequência será assinada com a caneta do próprio candidato, evitando 
compartilhamento de objetos. 

5.9. O candidato que não atender todos os requisitos propostos no item 6. deste edital, mesmo 
que sua inscrição já esteja homologada, resultará na eliminação do candidato do Processo 
seletivo Simplificado. 

 

 

 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfM6UDUMHSsYK37C20Zec0zVZgc8yflfB0QyEzHHo4tJYxfMg/viewform


ONDE SE LÊ: 

CRONOGRAMA PREVISTO 

Cronograma de ordem meramente sugestiva, com a finalidade de facilitar a visualização dos calendários de 

eventos por parte dos candidatos. Em caso de divergência entre as datas constantes do cronograma de 

atividades previsto e o texto do respectivo edital, valem as informações constantes do segundo (texto do edital). 

 

Item Atividade Data - Período 

01. Site do Concurso Vestibular www.fmpsc.edu.br 

02. Início do período de inscrições 17 de novembro de 2020 

03. Término do período de inscrições 11 de dezembro de 2020 

04. Divulgação da homologação de inscrições deferidas  15 de dezembro de 2020 

05. Data para recurso quanto ao indeferimento de inscrição 16 e 17 de dezembro de 2020 

06. Divulgação das homologações pós-recursos 18 de dezembro de 2020 

07. Data das provas discursivas – TODOS OS CURSOS 20 de dezembro de 2020 

08. Divulgação do resultado parcial 19 de janeiro de 2021 

09. Prazo para abertura de recurso do resultado da prova discursiva 20 e 21 de janeiro de 2021 

10. Divulgação do resultado final 22 de janeiro de 2021 

11. Período de matrícula para os aprovados 2021/01 25 a 27 de janeiro de 2021 

12. Período de matrícula para os aprovados 2021/02 28 e 29 de janeiro de 2021 

TODAS AS DIVULGAÇÕES TERÃO SUA PUBLICAÇÃO NO SITE APÓS AS 22H00MIN (VINTE E DUAS HORAS). 

 

LEIA-SE: 

CRONOGRAMA PREVISTO 

 
Cronograma de ordem meramente sugestiva, com a finalidade de facilitar a visualização dos calendários de 

eventos por parte dos candidatos. Em caso de divergência entre as datas constantes do cronograma de atividades 

previsto e o texto do respectivo edital, valem as informações constantes do segundo (texto do edital). 

 

Item Atividade Data - Período 

01. Site do Concurso Vestibular www.fmpsc.edu.br 

02. Início do período de inscrições 17 de novembro de 2020 

03. Término do período de inscrições 11 de dezembro de 2020 

04. Divulgação da homologação de inscrições deferidas  15 de dezembro de 2020 

05. Data para recurso quanto ao indeferimento de inscrição 16 e 17 de dezembro de 2020 

06. Divulgação das homologações pós-recursos 18 de dezembro de 2020 

07. Data das provas discursivas – TODOS OS CURSOS 27 e 28 de janeiro de 2021 

08. Divulgação do resultado parcial 03 de fevereiro de 2021 

09. Prazo para abertura de recurso do resultado da prova discursiva 04 e 05 de fevereiro de 2021 

10. Divulgação do resultado final 05 de fevereiro de 2021 

11. Período de matrícula para os aprovados 2021/01 08 a 09 de fevereiro de 2021 

12. Período de matrícula para os aprovados 2021/02 23 e 24 de fevereiro de 2021 

TODAS AS DIVULGAÇÕES TERÃO SUA PUBLICAÇÃO NO SITE APÓS AS 22H00MIN (VINTE E DUAS HORAS). 

 

  

Palhoça, 20 de janeiro de 2021 

 

 

Fabio Henrique Pereira 
Presidente da FMP 


