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   A Diretora Executiva da Faculdade Municipal de Palhoça com sede na Rua João Pereira dos Santos,  nº 

305, bairro Ponte de Imaruim, município de Palhoça - SC, no uso de suas atribuições regimentais, torna público 

a Convocação para a Matricula do 2º Semestre de 2012 do  Vestibular para ingresso nos Cursos Superiores da 

Faculdade Municipal de Palhoça.  

PERÍODO DE MATRICULA: 06/09/2012- das 13h as 19h.  
LOCAL: Secretaria Acadêmica da FMP. 
 

XII. DOS DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS PARA MATRÍCULA  
1. As fotocópias dos documentos abaixo relacionadas deverão estar acompanhadas dos documentos 

originais, ou deverá ser apresentada fotocópia autenticada:  

1.1 Comprovante de residência no município de Palhoça (luz, água, telefone, etc.), juntamente com 

Declaração de Residência, reconhecida em cartório com assinatura de 3 (três) testemunhas sendo que 

estas não podem ter grau de parentesco com o candidato;  

1.2 Diploma ou certificado de conclusão do ensino médio original ou fotocopia autenticada ou 

fotocópia do diploma de conclusão do curso superior, devidamente registrado (Inciso II do Art. 44, da 

LDB n° 9.394, de 1996).  

1.3 Em caso de ter cursado o ensino médio em escola particular no regime de bolsista, deverá 

apresentar declaração da escola comprovando esta condição. 

1.4 Histórico escolar do ensino médio;  

1.5 Certidão de nascimento ou casamento;  

1.6 Documento de identidade;  

1.7 CPF próprio;  

1.8 Título eleitoral;  

1.9 Documento comprobatório de estar em dia com as obrigações eleitorais; 

1.10 Documento comprobatório de estar em dia com as obrigações militares (sexo masculino);  

1.11 Comprovante de vacinação contra rubéola (para mulheres), Lei n° 10.196 de 24/07/96; 

1.12 Duas fotografias 3 x 4 recentes. 

2. Caso houver necessidade a Faculdade Municipal de Palhoça poderá solicitar outros documentos para 

comprovação de residência.  

 

XIII. DAS INFORMAÇÕES ADICIONAIS  
 

1. O candidato que concluiu o ensino médio no exterior deverá apresentar documento de equivalência de 

estudos, na forma da legislação vigente.  
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