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FACULDADE DE TECNOLOGIA SENAC AMAZONAS 

LISTA DOS APROVADOS (20/05/2019 A 24/05/2019) 

VESTIBULAR AGENDADO 2019/2 

 

NOME DO CANDIDATO DATA CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA TURNO 

LILIA MACEDO DE LIMA 20/05/2019 GASTRONOMIA NOITE 

TÂNIA AMORIM DE SERRA 20/05/2019 GASTRONOMIA NOITE 

WEBER SOARES DE LIMA 20/05/2019 GASTRONOMIA NOITE 
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PERÍODO DE MATRÍCULA 
 

 GASTRONOMIA     15/05/2019 A 07/08/2019 

 ESTÉTICA E COSMÉTICA                            01/07/2019 A 07/08/2019 

    
                                                                DOCUMENTAÇÃO 

 

Cópia e original do documento oficial de Identidade e CPF. 

Cópia e original de certificado de reservista ou Certificado de Alistamento (Nos limites da sua validade) ou 

Certificado de Reservista ou Certificado de Isenção ou Certificado de Dispensa de Incorporação (para maiores 

de 18 anos e até 45 anos de idade) - para o sexo masculino. 

Cópia e original de certificado de conclusão do ensino médio. 

Cópia e original de histórico escolar do ensino médio. 

Cópia e original da certidão de nascimento ou casamento. 

Cópia e original do comprovante de residência com CEP. 

Duas (2) fotos 3x4 recentes. 

Documentação adicional – Prazo para entrega até 16 de agosto de 2019 
Curso Superior de Tecnologia em Gastronomia 
Exame Dermatológico / Atestado de Saúde / Cópia e original da carteira de vacina atualizada 
Exame de fezes (Coprocultura e coproparasitológico)  
 
Curso Superior de Tecnologia em Estética e Cosmética 
Cópia e original da Carteira de vacina atualizado (Difteria, Tétano, Febre Amarela, Tríplice Viral, Hepatite B, 
Influenza). 
 
 
Na unidade da Faculdade de Tecnologia Senac presencialmente no setor de atendimento deverão: 

Efetuar o pagamento e disponibilizar o comprovante de pagamento da primeira mensalidade dos encargos 

educacionais emitido pela setor de atendimento da Faculdade Senac Amazonas.  

Assinar o Contrato de prestação de serviços educacionais, assinado pelo candidato aprovado, ou por seu 

responsável, no caso de menor de 18 (dezoito) anos.  

Haverá consulta do nome do contratante no SPC (Serviço de Proteção ao Crédito). Caso esteja restrito deverá 

indicar outro responsável legal e financeiro, esta deverá ficar responsável pelo contrato, trazer o RG e CPF 

original e as cópias. Esta consulta é realizada a cada renovação de semestre.  


