EDITAL N° 043, de 05 de setembro de 2016.

ESPECIALIZAÇÃO EM DIREITO PENAL
EMPRESARIAL
O Diretor Geral da Faculdade de Direito de Santa Maria – FADISMA, torna pública a
prorrogação de inscrições para o processo seletivo correspondente ao Curso de
Especialização em Direito Penal Empresarial, referente ao edital Nº 030 de 22 de junho
de 2016, sendo retificados os itens a seguir:
3. DAS INSCRIÇÕES:
3.1. As inscrições serão realizadas exclusivamente no site www.fadisma.com.br,
com preenchimento obrigatório da Ficha de Inscrição respectiva, no período de 15 de julho
até o dia 16 de dezembro de 2016.
3.2. A inscrição para o processo seletivo é de R$ 50,00 (cinquenta reais).
3.3. Poderá ser anulada a inscrição quando:
3.3.1. A Ficha de Inscrição não estiver correta e adequadamente preenchida.
3.3.2. Não for confirmado o pagamento da taxa de inscrição.
3.3.3. Constatar-se qualquer tipo de fraude ou falsidade nas informações
prestadas, sujeitando, também, o candidato às penalidades legais, em qualquer época.
3.4. A participação do candidato no processo seletivo só será permitida mediante a
sua segura identificação.
3.5. Os documentos hábeis para a inscrição e identificação do candidato são:
carteira de identidade, CPF, diploma de graduação e currículo;
3.5.1. O candidato de nacionalidade estrangeira deverá apresentar o original
da cédula de identidade de estrangeiro (RNE) que comprove sua condição temporária
ou permanente no país;
3.5.2. O preenchimento correto de todos os documentos que fazem parte do
processo seletivo é de inteira responsabilidade do candidato.
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6. RESUMO DO CALENDÁRIO:
Inscrições – de 15 de julho a 16 de dezembro de 2016.
Início das aulas – 10 de março de 2017, às 19 horas.

Permanecem inalteradas todas as demais disposições aludidas no edital Nº 030 de
22 de junho de 2016.
Santa Maria, 05 de setembro de 2016.

Prof. Eduardo de Assis Brasil Rocha
Diretor Geral da FADISMA
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