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ERRATA Nº 001/2018 
 

 

A FACSMV, representada pelo seu Diretor Geral, o Senhor LUCIANO SERPA HAMMES, TORNA PÚBLICA a 
presente Errata para divulgar o que segue: 

 
1. DIVULGA-SE NOVA OPÇÃO DE DATA PARA REALIZAÇÃO DA PROVA DE REDAÇÃO DO PROCESSO 

SELETIVO VESTIBULAR: os candidatos que ainda não realizaram a sua inscrição ou que ainda não efetuaram o 
pagamento da taxa de inscrição poderão optar por realizar a prova de redação no dia 16/12/2018 (domingo) às 
9h, no local descrito no item 2 desta errata. 

 
1.1. O candidato ao se inscrever deverá selecionar o dia em que deseja realizar a prova, dia 15/12 OU 

16/12/2018. 
 
1.2. Os candidatos já inscritos e com inscrição paga não poderão solicitar alteração na data da prova. 
 
1.3. O candidato que já se inscreveu e não pagou a taxa de inscrição, e que desejar realizar a prova no 

dia 16/12/2018, deverá contatar a Secretaria Acadêmica da Faculdade e solicitar a alteração da data de 
realização da prova. Após a alteração junto à Secretaria Acadêmica da Faculdade, os candidatos deverão efetuar 
o pagamento do mesmo boleto gerado para confirmarem a sua inscrição. 

 
1.4. O período de inscrições para realização da prova de redação em 16/12/2018 é a partir do dia 03 de 

dezembro de 2018 até às 18h do dia 14 de dezembro de 2018, impreterivelmente, de acordo com uma das 
formas estabelecidas no item 2.6 do Edital nº 001/2018. 

 
1.5. O pagamento deverá ser realizado conforme prazos e especificações do Edital nº 001/2018. 
 
2. ALTERA-SE O LOCAL DE REALIZAÇÃO DA PROVA DE REDAÇÃO DO DIA 15/12/2018, item 5.1 do Edital 

nº 001/2018, passando ambas as datas a serem realizadas no Anfiteatro Schwester Hilda Sturm, situado na Rua 
Ramiro Barcelos, nº 910, 4º andar, Bairro Moinhos de Vento, no Município de Porto Alegre/RS.  

 
2.1. Alteram-se todas as menções ao local descritas no Edital nº 001/2018. 
 
3. ALTERA-SE O CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO, Anexo I do Edital nº 001/2018, passando a constar: 

 
DATA EVENTOS 

15 ou 16/12/2018 Aplicação da Prova de Redação 

18/12/2018 Divulgação do Resultado Final 

18 a 20/12/2018 Período de realização da matrícula 

21 e 22/12/2018 Convocação e matrícula dos Suplentes (se necessário) 

 
3.1. Alteram-se todas as menções às datas descritas no Edital nº 001/2018. 
 
4. As demais disposições do Edital nº 001/2018 do Processo Seletivo Vestibular nº 001/2018 permanecem 

válidas e inalteradas. 
 

5. O Resultado Final do Processo Seletivo Vestibular nº 001/2018 será publicado por edital nos sites 
www.faculdademoinhos.com.br e www.objetivas.com.br, com lista única para classificados e outra para 
suplentes, independente do dia em que a prova de redação foi realizada. 

 
5.1. Todos os candidatos, independente do dia de realização da prova, concorrerão às mesmas 50 vagas 

para ingresso no Curso de Graduação em ENFERMAGEM – Bacharelado. 
 

Porto Alegre, 03 de dezembro de 2018. 
       

LUCIANO SERPA HAMMES, 
Diretor Geral FACSMV. 

Registre-se e publique-se. 
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