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INSTITUTO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DO VALE DO PARNAÍBA – IESVAP FACULDADE DE 

CIÊNCIAS HUMANAS, EXATAS E DA SAÚDE DO PIAUÍ – FAHESP  

Aditamento ao Edital nº 001/2020-1 - FAHESP/IESVAP SOBRE AS VAGAS DO CURSO DE 

EXTENSÃO DE EMPREENDEDORISMO 

 

A Faculdade de Ciências Humanas, Exatas e da Saúde do Piauí - FAHESP, mantida pelo Instituto 

de Educação Superior do Vale do Parnaíba Ltda. – IESVAP, torna público o presente o Edital 

Processo Seletivo 001/2020-1, contendo a quantidade de vagas, disponibilizadas para os alunos 

do 6º e 7º período de medicina, para ingresso no curso de extensão de empreendedorismo. 

 

1. DAS NORMAS GERAIS 
 
1.1 LOCALIDADE e CURSO:  
1.2. Localidade: Parnaíba/PI  
1.3. Endereço do Curso: Av. Evandro Lins e Silva, nº 4435, bairro Sabiazal - CEP 64.212-790.  
1.4. Curso: MEDICINA.  
 
DAS VAGAS: 30 vagas. 
 

Curso Carga horária Período Vagas 

Curso de Extensão de 
Gestão e 

Empreendedorismo da 
WADHWANI 

FOUNDANTION 

40 horas 
04/03 a 30/06 de 

2020 
30 vagas 

 
 
1.5. O curso terá uma entrada: com data de início, término e vagas especificadas de acordo com 
o quadro acima.  
1.4. O curso possui requisitos próprios para aprovação. As exigências mínimas serão 
apresentadas, no ambiente virtual de aprendizagem de cada curso, aos candidatos selecionados. 
1.5. Não há requisito mínimo para concorrer às vagas, bastando o interesse do candidato pela 
temática do curso escolhido.  
1.6. Os participantes aprovados receberão certificado. 
1.7. O ambiente virtual de aprendizagem será com a utilização da plataforma LearnWise. 
1.8. Qualquer mudança na data de início dos cursos será comunicada previamente no site 
do IESVAP (https://www.iesvap.edu.br/) É de inteira responsabilidade do candidato 
acompanhar as informações publicadas sobre o processo seletivo. 
 
2. DAS INSCRIÇÕES 
2.1. Para se inscrever, o candidato deverá conhecer e estar de acordo com as exigências 
contidas neste edital. 
2.2. As inscrições no processo seletivo ocorrerão exclusivamente on-line por meio do 
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preenchimento de formulário eletrônico disponibilizado no endereço: site IESVAP 
(https://www.iesvap.edu.br/) das 9:00 do dia 27 de fevereiro às 9:00 06 de março de 2020. 
2.5. Os candidatos receberão, por e-mail, a confirmação do envio do formulário de 
inscrição, bem como o seu número de ordem de classificação. 
2.6. O IESVAP não se responsabiliza pela inscrição dos candidatos que não tenham 
comunicado, durante o período das inscrições, o não recebimento do comprovante de envio 
do formulário de inscrição em seu correio eletrônico. 
2.7. No ato da inscrição, os candidatos deverão informar seus dados pessoais e ainda as 
seguintes informações: 
a) Curso de graduação 
b) Período do curso 
 
2.8. Constatada a falta ou irregularidade de qualquer informação, o candidato será 
automaticamente excluído do processo seletivo. 
 
3. DO PROCESSO SELETIVO E DO RESULTADO FINAL 
3.1. A seleção dos candidatos ocorrerá por ordem de inscrição. 
3.2. As inscrições continuarão sendo aceitas mesmo após o preenchimento das vagas do curso, 
para fins estatísticos de conhecimento do interesse do público. 
3.3. Os candidatos excedentes não possuem vaga garantida em eventuais novas ofertas 
dos cursos definidas pela Diretoria do IESVAP, o que poderá ocorrer apenas por 
discricionariedade da referida direção. 
3.4. O resultado provisório do processo seletivo, anterior ao julgamento dos recursos, será 
divulgado no 06 de março de 2020, exclusivamente no site IESVAP 
(https://www.iesvap.edu.br/). 
3.5. O resultado final do processo seletivo, após o julgamento dos recursos, será divulgado 
no dia 10 de março de 2020, exclusivamente no site IESVAP (https://www.iesvap.edu.br/). 
 
4. DA MATRÍCULA E EXCLUSÃO DOS CURSISTAS 
4.1. Todos os candidatos selecionados serão automaticamente matriculados no curso 
escolhido. 
4.2. A entrada dos inscritos dentro das vagas disponíveis ocorrerá de acordo com a ordem 
de inscrição no curso escolhido. 
4.3. Os candidatos selecionados receberão, no e-mail informado no ato da inscrição, as 
orientações para o primeiro acesso ao ambiente virtual de aprendizagem do curso. Caso o 
candidato não receba esse e-mail até a data da oferta, deve verificar sua caixa de spam e, 
não encontrando a referida mensagem, entrar em contato com o Setor de Tecnologia da 
Informação do IESVAP pelo telefone (86) 3322-7314 
4.4. Os candidatos selecionados que não iniciarem o curso em até 72 (setenta e duas) 
horas serão automaticamente excluídos, com a consequente convocação dos candidatos 
excedentes, conforme ordem de inscrição. 
 
6. DA COMISSÃO ORGANIZADORA DO PROCESSO SELETIVO 
6.1. A Comissão Organizadora ficará a cargo da COPPEXi e coordenação do curso de medicina. A 
relação nominal da comissão será divulgada no site no IESVAP até 48 horas antes do início do 
processo seletivo. 
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7. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
7.1. Todas as publicações referentes a este processo seletivo serão disponibilizadas no site 
do IESVAP (https://www.iesvap.edu.br/), sendo seu acompanhamento de inteira 
responsabilidade do candidato. 
7.2. Inexatidão das declarações, durante o processo ou posteriormente, eliminarão o 
candidato, anulando-se todos os atos decorrentes da sua inscrição. 
7.3. Durante o processo de seleção, são de inteira responsabilidade do candidato o 
fornecimento de informações, a atualização do seu e-mail e do endereço residencial.  
7.5. Os casos omissos, no que tange à realização da seleção, serão resolvidos pela 
Comissão Organizadora do Processo Seletivo. 
 
8. CRONOGRAMA: 
 

Etapas Período 

Inscrições 28/02 a 06/03/2020 

Resultado final 10/03/2020 

Início do curso  04/03/2020 

 
 
 
Parnaíba, 28 de fevereiro de 2020 
 
 
 

 
Prof. Dr. Yuri Dias Macedo Campelo 

Coordenador do projeto  
 
 

Prof. Dra. Leiz Maria Costa Vera  
Coordenadora do Projeto  
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