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ADITIVO - EDITAL – PROVAS PARA VAGAS 
REMANESCENTES DO PROCESSO 

SELETIVO 2020 
 
De ordem do Senhor Diretor Acadêmico do Centro Universitário 
UNIFAAT e para conhecimento de todos os interessados, fica 
publicado o presente ADITIVO ao EDITAL nº 16/19 – PROVAS 
PARA VAGAS REMANESCENTES DO PROCESSO SELETIVO 
2020, para o efeito de acrescentar, àquele ato normativo, 
dispositivos que preveem nova data de prova de vagas 
remanescentes, bem como nova data de divulgação de resultados. 
Aditivo este que passa a integrar o Edital nº 16/19, que, 
consequentemente, passa a viger, com a nova redação, conforme a 
seguir descrito.  

 
  

1. Na seção 3 (PROVA), item 3.4, do Edital nº 16/19 do Centro Universitário UNIFAAT, fica acrescido ao final, 

do texto do referido item, nova data, horário e tempo de duração, de nova prova de vagas remanescentes do 

Processo Seletivo 2020, qual seja:  

➢ 14 de janeiro de 2020, às 19h45 e terá duração de 120 minutos (2h); 
2. Na seção 7 (RESULTADO), item 7.1, do Edital nº 16/19 do Centro Universitário UNIFAAT, fica acrescido ao 

final do texto do referido item, data e horário da divulgação do resultado da prova a ser realizada no dia 14 de 
janeiro de 2019, qual seja: 

➢ Para a prova realizada no dia 14 de janeiro de 2020, no dia 15 de janeiro de 2020, a partir das 12h;  
3. O texto acima descrito, passa a integrar o Edital nº 16/19, que, consequentemente, passa a viger, com a nova 

redação prevista neste Aditivo.  

 
Atibaia, 19 de dezembro de 2019. 
Visto. De acordo. Publique-se. 

 
 

PROF. GILVAN ELIAS PEREIRA 

Diretor Acadêmico do Centro Universitário UNIFAAT 
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