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CIRCULAR – PROCESSO SELETIVO  
 
 

 DIVULGAÇÃO DE RESULTADOS: 04 de dezembro de 2019, a partir das 14 hs. 
 
 

A informação de resultados será fornecida pela Secretaria através do telefone (18) 3361.9492 
e no site www.faculdadesgammon.edu.br . 
 

 MATRÍCULAS:  
 

A matrícula será admitida na Secretaria da Faculdades Gammon, no período de 05 á 

10/12/2019, das 07h30min ás 11h, das 13h ás 17h, com apresentação OBRIGATÓRIA dos 
seguintes documentos: 
      
* 1 Cópia do Histórico Escolar do Curso do Ensino Médio; 
 

* 1 Cópia da Cédula de Identidade; 
 

* 1 Cópia da Certidão de Nascimento e/ou Casamento; 
 

* 1 Cópia do Título de Eleitor; 
 

* 1 Cópia do CPF; 
 

* 1 Cópia do documento de Serviço Militar; 
 

* 2 Fotos 3 x 4 recentes; 
 

* 1 Comprovante de Residência: (Luz, Telefone e/ou Contrato de Locação); 
 

* 1 Cópia do RG e do CPF do responsável financeiro. 

 
* O candidato portador de Ensino Superior, deverá apesentar cópia autenticada do Diploma 
registrado e do histórico escolar da faculdade de origem. 
 

(*TODAS AS CÓPIAS DEVERÃO SER APRESENTADAS JUNTAMENTE COM O DOCUMENTO ORIGINAL, 
PARA SEREM AUTENTICADAS PELA SECRETARIA) 
 

 

Obs.: - O aluno dos cursos diurnos, que desejar ser seu próprio responsável financeiro, 
deverá apresentar comprovante de rendimentos: (Holerite ou Declaração de Rendimentos, 
fornecido por Escritório de Contabilidade, etc.).  
- O candidato que concluiu o curso de Ensino Médio no exterior, deverá apresentar prova de 
equivalência dos estudos (visto do Conselho Estadual de Educação). 

É obrigatória a presença do responsável financeiro, no ato da matricula. 
- As matrículas poderão ser efetuadas por terceiros, através de procuração para esse fim, e 
não serão aceitas matrículas fora do prazo estipulado. 
- Os documentos que não foram apresentados no ato da matrícula, deverão ser entregues 
antes do início das aulas. 

 
 

 

 INÍCIO DAS AULAS: 03 de fevereiro de 2020.                             

   A Coordenação Geral 
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