FUNDAÇÃO HÉLIO AUGUSTO DE SOUZA – FUNDHAS
CENTRO DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL HÉLIO AUGUSTO DE SOUZA – CEPHAS

VESTIBULINHO CEPHAS – ADITAMENTO AO EDITAL 004/2019

O Diretor Presidente da Fundação Hélio Augusto de Souza - FUNDHAS, no uso das
atribuições, FAZ PUBLICAR o ADITAMENTO AO EDITAL 003/2019 do Processo Seletivo para as
vagas dos Cursos Técnicos do Cephas para o 1º semestre 2020, conforme segue:

No dia 19 de novembro de 2019, o Cephas recebeu da empresa “José Elias Ribeiro
Concursos - ME”, contratada para promover o processo de inscrição e aplicação do Vestibulinho
do Cephas, a confirmação de que, por um problema técnico no site “sawabona.com.br”, as
inscrições para o Vestibulinho 2020.1 do Cephas, foram encerradas às 22h59 do dia 18 de
novembro, ao contrário do que previa o item 2.2 do Edital 003/2019 (23h59 do mesmo dia).

Portanto, conforme decisão aprovada pela Comissão do Vestibulinho do Cephas, ficou
definida a abertura do prazo de recurso, para que os candidatos que tenham se sentido
prejudicados com o término antecipado das inscrições possam apresentar suas razões, que
devem ser entregues da seguinte forma:

a) O recurso deverá ser interposto pessoalmente na Secretaria Acadêmica do CEPHAS,
das 08h00, do dia 25 de novembro até às 19h00, do dia 26 de novembro.
b) O candidato deverá expor as razões que justifiquem sua inscrição neste momento,
acompanhadas de justificativas e de todos os documentos que acredita que possam
comprovar suas alegações.
c) O resultado dos recursos será divulgado no dia 27 de novembro de 2019.
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d) Os candidatos que tiverem seu recurso deferido, terão a possibilidade de realizar a
inscrição para o Vestibulinho 2020.1 do Cephas, com o pagamento do boleto bancário
até o dia 29 de novembro de 2019.
e) Após este período, não serão aceitas quaisquer outras reclamações sobre o mesmo
tema.

Fica determinada a publicação imediata deste aditamento nos sites citados no item 1.1
do Edital 003/2019.

São José dos Campos, 22 de novembro de 2019.

Jhonis Rodriges Almeida dos Santos
Diretor Presidente da Fundhas
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