
 
 
 
 

 
 

EDITAL Nº 01/2021 

 
VESTIBULAR 2021.1 

##Em 15 de Outubro de 2020  
  

A FACULDADE DE CIÊNCIAS EDUCACIONAIS CAPIM GROSSO - FCG, Recredenciada 

Portaria nº 344, de 5 de abril de 2012, fundamentada na Lei nº 9394/96, regulamentada 

pelo decreto nº 2306, de 19/08/97, do parecer nº 98/99, aprovado em 06/07/99 pelo 

Conselho Nacional de Educação, das portarias nº 1120, de 16/07/99, nº 2941, de 

17/12/01 e nº 391, de 07/02/02, torna público que estão abertas às inscrições para o 1º 

VESTIBULAR 2021.1 , dos cursos de: Ciências Contábeis - Bacharelado, Reconhecido pela 

Portaria nº 258 de 13 de julho de 2011 (100 vagas/ano); Administração - Bacharelado, 

Reconhecido pela Portaria nº 265, de 03 de abril de 2017 (100 vagas/ano);  Pedagogia - 

Licenciatura, Portaria nº 13, de 02 de março de 2012 (200 vagas/ano); Engenharia de 

Produção - Bacharelado, Autorizado pela Portaria nº 540, de 23 de outubro de 2013 (100 

vagas/ano) e Serviço Social - Bacharelado, Portaria nº 331 de 20/10/2020 (150 

vagas/ano). INSCRIÇÕES: de 20/10 a 20/02/2021, segunda a sexta, das 08h às 22h. 

Locais de inscrição: Secretaria da Faculdade na Rua Floresta, s/n – Loteamento das 

Mangueiras, bairro Planaltino, Capim Grosso/BA; site (fcgba.com.br); Valor da inscrição: 

ISENTO; Documentação: carteira de identidade ou documento que a substitua 

legalmente. Os candidatos que fizeram o ENEM não precisarão realizar o Processo 

Seletivo, deverão apresentar o boletim de desempenho. REALIZAÇÃO DAS PROVAS: 

Vestibular Imediato; o candidato pode fazer a prova no dia e hora que desejar (exceto 

sábado das 13:00 as 22:00 e domingo). Teremos também datas com vestibular fixo nos dias: 

20/12/2020 | 17/01/2021 | 14/02/20 (chegada com meia hora de antecedência). Tempo 

máximo de duração: 3h. RESULTADO: dois dias após a realização da prova.  MATRÍCULA: 

poderá ser realizada logo após a divulgação do resultado. Havendo vagas a Instituição 

continuará com as inscrições abertas para preenchimento, de acordo com o número 

autorizado para cada curso. As matrículas do último vestibular poderão ser realizadas 

até uma semana antes do início das aulas, que estão previstas no Calendário Acadêmico.  

  

Ausinete da Silva França 

Diretora Geral   
 
 

Informações: 0800 900 02 03  
Suporte online whatsapp: 74 9119-4302  

Horários de Atendimento:  
Seg a Sex das 8hrs às 12hrs, 14hrs às 22hrs, Sab das 8hrs às 12hrs. 


