CENTRO DE ENSINO SUPERIOR MORGANA POTRICH EIRELI
FACULDADE MORGANA POTRICH – FAMP

ERRATA ao Edital nº 003 de 01 de março 2021
Processo Seletivo Vestibular Tradicional e Agendado- 2021/2
A FAMP – Faculdade Morgana Potrich, mantida pelo Centro de Ensino Superior Morgana Potrich
EIRELI, recredenciada pela Portaria Ministerial nº. 0704, de 20 de julho de 2016, publicada no DOU de
21/07/2016, no uso de suas atribuições, pelas disposições regimentais e legislação pertinente, torna
pública a alteração do Edital do Processo Seletivo Vestibular Tradicional e Agendado- 2021/2, com
vistas a promover a isenção da cobrança das taxas de inscrição, mediante as seguintes
alterações:
ONDE SE LÊ:
2. DAS INSCRIÇÕES
2.1. As inscrições via internet são realizadas pelo endereço www.fampfaculdade.com.br, respeitando
os prazos abaixo de período de inscrição, sendo que sua homologação dependerá da quitação da taxa
de inscrição junto às instituições bancárias.
(…)
2.3. A importância paga pelo candidato a título de taxa de inscrição, só será devolvida no caso de
cancelamento de etapa por falta de vagas.
(…)
2.13. O valor da taxa de inscrição é de R$ 50,00 (cinquenta reais) a ser paga na rede bancária, até 3
dias úteis após inscrição.
2.14. O comprovante de pagamento da taxa de inscrição é o único documento que poderá comprovar
a efetiva inscrição para o Processo Seletivo.
2.15. O candidato receberá por endereço eletrônico (e-mail) e/ou via telefone (whatssap), após
confirmação do pagamento da taxa de inscrição, os dados para acesso ao ambiente da prova.
(…)
2.17. Das disposições gerais de inscrição
a) Ao finalizar o preenchimento da inscrição via Internet, um boleto será gerado para o pagamento da
taxa.
b) Caso não efetue o pagamento da taxa no prazo previsto no boleto, o candidato deverá gerar a
segunda via do boleto, desde que o prazo de inscrição não esteja encerrado.
(…)
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2. DAS INSCRIÇÕES
2.1. As inscrições via internet são realizadas pelo endereço www.fampfaculdade.com.br, respeitando
os prazos abaixo:
(…)
2.3. Não haverá importância paga pelo candidato a título de taxa de inscrição.
(…)
2.13. A inscrição neste processo seletivo é gratuita.
2.14. O comprovante de inscrição é o único documento que poderá comprovar o efetivo registro para
o Processo Seletivo.
2.15. O candidato receberá por endereço eletrônico (e-mail) e/ou via telefone (whatssap), após
confirmação de isenção da taxa de inscrição, os dados para acesso ao ambiente da prova.
(…)
2.17. Das disposições gerais de inscrição
a) Ao finalizar o preenchimento da inscrição via Internet, será gerada a confirmação da inscrição.
b) Caso não haja a confirmação da inscrição, o candidato deverá entrar em contato pelo telefone (64)
99919-1753, via whatssap.

Ficam ratificadas as normas não atingidas pela presente errata.
Mineiros, 08 de março de 2021.

MORGANA POTRICH
Direção Geral
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