FACULDADE DE TECNOLOGIA DE CRUZEIRO DO OESTE
FACO

EDITAL Nº 03/2011 – CONVOCAÇÃO PARA A PROVA OBJETIVA
A Faculdade de Tecnologia de Cruzeiro do Oeste – FACO, credenciada pela Portaria do MEC nº 418, 12 de abril de 2011,
publicado no DOU em 14 de abril de 2011, no uso de suas atribuições legais, TORNA PÚBLICA a data, horário e o local
de realização da prova objetiva, nos seguintes termos:
Art. 1º A prova objetiva realizar-se-á na data 17/07/2011, no período da TARDE para os cursos de que trata o Edital de
Abertura do Processo Seletivo nº 01/2011.
Parágrafo primeiro. O portão de acesso ao local de realização da prova objetiva será aberto às 12h00min e fechado às
12h45min, observado o horário oficial de Brasília-DF.
Parágrafo segundo. A aplicação da prova objetiva terá início às 13h00min, observado o horário oficial de Brasília-DF.
Parágrafo terceiro. A prova objetiva será aplicada na Escola Municipal Nísia Floresta, localizada à Rua Dra. Maria
Tilger, nº 410, Centro, na cidade de Cruzeiro do Oeste/PR.
Art. 2º O candidato deverá comparecer, com antecedência mínima de 45 (quarenta e cinco) minutos do horário fixado
para o fechamento do portão de acesso ao local de realização da prova objetiva. O candidato deverá estar munido de
caneta esferográfica de tinta azul ou preta, documento oficial de identificação com foto, o comprovante de pagamento
devidamente quitado e o COMPROVANTE DEFINITIVO DE INSCRIÇÃO impresso através do endereço eletrônico
www.institutoaocp.org.br.
Art. 3º O local de prova de cada candidato é o constante no COMPROVANTE DEFINITIVO DE INSCRIÇÃO disponível no
endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br.
Parágrafo único. A identificação do local de realização da prova objetiva é de responsabilidade exclusiva do candidato,
não podendo o mesmo realizar a prova objetiva em desconformidade com as disposições estabelecida por este Edital.
Art. 4º Este Edital entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Cruzeiro do Oeste/PR, 14 de julho de 2011.

MARCILENE SCHORRO DE OLIVEIRA GIANINI
Presidente da Mantenedora da Organização Educacional de Cruzeiro do Oeste - EDUCO
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