
 

 

PORTARIA FAIBI Nº 010/2009 de 30/12/2009 
 

Convoca para matrícula todos os candidatos classificados no Processo Seletivo de 
Transferência Externa, realizado na FAIBI em dezembro de 2009 conforme as 

Portarias FAIBI No 007/2009 e No 008/2009. 
 

 
 O DIRETOR GERAL da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ibitinga 
– FAIBI, no uso de suas atribuições legais e considerando: 
a) o fato de que foram abertas 11 (onze) vagas para a transferência de alunos de 
outras Instituições de Ensino Superior para o curso de Administração da FAIBI e 
apenas 06 (seis) candidatos foram classificados no Processo Seletivo; 
b) que as vagas ociosas constituem prejuízo financeiro para o Poder Público 
Municipal, em razão do custo de cada vaga ser fixo, independente de ela ser ou não 
ocupada pelo aluno; 
c) que os 06 (seis) candidatos classificados no Processo Seletivo atingiram a 
pontuação mínima exigida no processo avaliativo da transferência e, portanto, 
atenderam aos padrões mínimos de qualidade acadêmica estipulados pela FAIBI; e 
d) que não há quaisquer prejuízos aos candidatos que não foram classificados, pois 
os mesmos não obtiveram o aproveitamento mínimo conforme estipulado na Portaria 
FAIBI No 007/2009, 
 

RESOLVE: 
 
Artigo 1º Convocar para a matrícula, a ser realizada no período de 04 a 08 de 
janeiro de 2010, na Secretaria da FAIBI, conforme o Artigo 9º da Portaria FAIBI No 
007/2009, todos os alunos classificados no Processo Seletivo de Transferência 
realizado na FAIBI em 23 de dezembro de 2009, independente de estarem ou não 
dentro do limite de vagas estipulado para o ano/série para o qual concorreram. 
Parágrafo Único: A relação nominal dos candidatos classificados no referido 
Processo Seletivo foi publicada no dia 29 de dezembro de 2009, na sede da FAIBI e 
no site www.faibi.com.br, e consta como anexo desta Portaria. 
 
Artigo 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as 
disposições em contrário. 
 
 
 

Prof. Dr. Sandro da Silva Campos 
Diretor Geral 

 
 

Registrada e publicada na Secretaria da Faculdade em 30/12/2009 
 

 

 


