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GABINETE 

Vestibular Fatec Adamantina 1º Semestre 2021! 

A Fatec Adamantina te leva a oportunidade de fazer um curso superior gratuito em 

Gestão Comercial ou em Ciência de Dados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As datas para as inscrições do processo seletivo serão realizadas somente pelo site oficial: 

www.vestibularfatec.com.br. 

Os interessados devem ler atentamente os Manuais do Candidato que estarão disponíveis 

nos sites oficiais, antes de fazer a inscrição. 

Confira os calendários do Vestibular das Fatec Adamantina: 

De 25 de novembro a 15 de dezembro 
Inscrições para processo seletivo até as 15 horas do último dia no site do 
Vestibular; 

01 de dezembro 
Resultado dos pedidos de isenção e redução da taxa de inscrição no site do 
Vestibular; 

30 de dezembro Divulgação da lista preliminar de inscrições deferidas e indeferidas; 

04 e 05 de janeiro/21 
Período de Recurso dos candidatos para regularizarem a situação de inde-
ferimento; 

20 de janeiro/21 
Divulgação da lista de classificação geral e da 1ª lista de convocação dos 
candidatos; 

21 e 22 de janeiro/21 Envio de documentos para matrícula; 

28 e 29 de janeiro/21 Matrícula dos convocados na 1ª lista; 

01 de fevereiro/21 Divulgação da 2ª lista de convocação; 

02 de fevereiro/21 Matrícula dos convocados na 2ª lista; 

Clique na imagem para assistir 

https://www.vestibularfatec.com.br/home
https://drive.google.com/file/d/1J1q3lLhG3t-WCquzCM7l6ZmpxpfVjkS_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1J1q3lLhG3t-WCquzCM7l6ZmpxpfVjkS_/view?usp=sharing


 

- 5 - 

 

ACONTECE NAS ESCOLAS 
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ACONTECE NAS ESCOLAS 

Clique na imagem para visualizar 

Clique na imagem para visualizar 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1078651599272403&id=100013827183088&sfnsn=wiwspwa
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1078651599272403&id=100013827183088&sfnsn=wiwspwa
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=3845785528785265&id=100000615671307&sfnsn=wiwspwa
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=3845785528785265&id=100000615671307&sfnsn=wiwspwa
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 CENTRO DE ADMINISTRAÇÃO , FINANÇAS E 

INFRAESTRUTURA 

Plano de Inovação e Tecnologia - Protocolo de Equipamentos 

 

Clique na imagem para visualizar 

https://midiasstoragesec.blob.core.windows.net/001/2020/12/plano-de-inovacao-e-tecnologia-protocolo-de-equipamentos_ada.pdf
https://midiasstoragesec.blob.core.windows.net/001/2020/12/plano-de-inovacao-e-tecnologia-protocolo-de-equipamentos_ada.pdf


 

 

 

Boletim Informativo produzido pela Diretoria de Ensino — Região de Adamantina 

Ano II — Edição nº 44 

04.12.2020 

IRMES MARY MORENO ROQUE MATTARA  

Dirigente Regional de Ensino 

ENVIO DE MATÉRIAS 

 

Prezado(a) leitor(a), 

 

Os textos podem ser enviados em arquivo do Word ou digitados no próprio corpo do e-mail. 

As fotos não precisam estar junto com o texto digitado, podendo ser enviadas como anexo. É im-

portante informar a legenda de cada imagem. Caso necessário, enviar autorização de uso da ima-

gem juntamente com as fotos. 

As matérias devem ser enviadas até as QUINTAS-FEIRAS às 12:00, para o e-mail  

deada@educacao.sp.gov.br. 

O boletins publicados estão disponíveis no site da DER Adamantina, no menu “Boletim In-

formativo”. 

Em caso de dúvidas ou sugestões, entrar em contato através do e-mail informado acima, ou 

pelo telefone (18) 3502-2339. 
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