
 
3ª RETIFICAÇÃO DO EDITAL Nº 5/2018 DO 

PROCESSO SELETIVO VESTIBULAR PARA 
PREENCHIMENTO DE VAGAS OFERECIDAS 

PARA 2019 DA FACULDADE SÃO LUCAS 
CAÇAPAVA 

 
2° SEMESTRE – 2019 

 

A Copese, Comissão de Processos Seletivos do Grupo São Lucas Educacional, resolve tornar pública a 
3ª Retificação do Edital nº 05/2018, para alterar:  

 

1)  As inscrições do Processo Seletivo Vestibular Tradicional para preenchimento de vagas oferecidas 
para o 2º semestre de 2019, podem ser realizadas no período de 7/05/2019 a 31/05/2019, na sede da 
Faculdade São Lucas Caçapava, na Avenida da Saudade, nº 26, Centro, de segunda a sexta-feira, das 8h às 
20h e pelo site www.vestcacapava.com.br 

 
2) Os candidatos com problemas de visão, audição, locomoção e com deficiências que necessitem de 
condições especiais para realizar as provas devem encaminhar e-mail para  
secretaria.cacapava@saolucas.edu.br requerendo prova e/ou tratamento especial como portador de 
necessidades especiais contendo o tipo de deficiência de que é portador e a discriminação de que tipo de 
prova e/ou cuidado especial necessita e encaminhar até o dia 31/05/2019. 

 
3) As provas do Processo Seletivo Vestibular Tradicional para o preenchimento de vagas 

oferecidas para o 2º semestre de 2019, da Faculdade São Lucas serão realizadas no dia 

2/06/2019, no horário das 9h às 13h, horário local em CAÇAPAVA: Faculdade São Lucas 

Caçapava - na Avenida da Saudade, nº 26, Centro. 

 

•      O candidato deve comparecer ao local de provas com antecedência mínima de 1 (uma) hora, portanto 
às 8h, horário local. 
•     Para acesso às salas de provas, os portões ficam abertos até às 9h. 
•     Não é permitido o ingresso de candidatos nos locais de provas após às 9h, quando os portões da 
unidade são fechados, em observância ao horário local, não sendo admitidos quaisquer candidatos 
retardatários. 

  

4) Candidatos que usam aparelhos auditivos, devem comunicar à instituição, até o dia 31/05/2019, 
através de e-mail: secretaria.cacapava@saolucas.edu.br ou pessoalmente, sobre a necessidade do uso. 
 
5) No caso de empates entre os candidatos, são utilizados, sucessivamente, os seguintes critérios de 
desempate: 
• Para o curso da área de Ciências Sociais Aplicadas, ou seja, Administração e Direito: maior nota na 
Redação, Português, Conhecimentos Gerais e idade mais avançada. 
• Para os cursos da área de Ciências da Saúde: maior nota em Redação, Biologia, Química e idade mais 
avançada. 

 

6) A divulgação do resultado pertinente ao Processo Seletivo Vestibular Tradicional para o 

http://www.vestcacapava.com.br/
mailto:copese@saolucas.edu.br
mailto:copese@saolucas.edu.br


 

 

preenchimento de vagas oferecidas para o 2º semestre letivo de 2019, da Faculdade São Lucas Caçapava, 
com a relação nominal em ordem de classificação dos candidatos classificados será divulgado oficialmente 
no dia 10/06/2019, no site www.vestcacapava.com.br ou pelos telefones (12) 3653-1110 e (12) 3221-4501. 

 
 
 

7) Os candidatos aprovados e classificados nas vagas ofertadas devem efetuar suas matrículas, nas 
dependências da Faculdade São Lucas Caçapava, no endereço na Avenida da Saudade, nº 26, Centro, 
conforme calendário abaixo: 

 

 

1ª chamada: de 10/06 a 12/06/2019, das 8h às 20h 
 

2ª chamada: de 13, 14 e 17/06/2019, das 8h às 20h 
 

 
 
 
 
 

Caçapava/SP, 06 de maio de 2019.  

Maria Eliza de Aguiar e Silva 

Diretora 


