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EDITAL Nº 51/2015 

Processo Seletivo de Curso de Extensão/2015 

O Reitor da Universidade Católica de Santos, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, torna 

público que estarão abertas, das 12h de 1º de junho às 23h59 do dia 15 de junho de 2015 (por meio 

da Internet) e das 8h de 1º de junho às 17h30 do dia 15 de junho de 2015 (de forma presencial) ou 

até atingir o máximo de 250 inscritos (independentemente da forma de inscrição), as inscrições para 

o Processo Seletivo de Curso de Extensão/2015 com vistas à matrícula para o curso abaixo 

relacionado: 

 

Curso  Período Vagas  Carga 

Horária 

Extensão em Logística em Tempos de Sustentabilidade Vespertino 50 240 h 

 

Art. 1º As inscrições presenciais serão realizadas na Av. Conselheiro Nébias nº 300, em Santos, 

SP, das 8h às 12h e das 13h30 às 17h30, de segunda a sexta-feira. As inscrições pela Internet 

serão feitas pelo hotsite www.unisantos.br/logisticalibra. 

Art. 2º Por ocasião da inscrição presencial, o candidato receberá,  no ato, um comprovante de 

inscrição. 

Parágrafo único – Se a inscrição for realizada pela Internet, o sistema gerará o comprovante de 

inscrição. 

Art. 3º A prova será realizada no dia 18 de junho de 2015, das 14h30 às 17h, na Av. Conselheiro 

Nébias nº 300, em Santos - SP. 

Art. 4º A prova terá como conteúdo: 40 (quarenta) questões objetivas do Ensino Básico 

(Fundamental e Médio) versando sobre Língua Portuguesa, Matemática e Conhecimentos Gerais. 

Art. 5º A prova será realizada em forma de múltipla escolha com 4 (quatro) alternativas. 

§ 1º Cada questão terá o valor de 2,5 (dois e meio) pontos. 

§ 2º A nota zero elimina automaticamente o candidato. 

Art. 6º A classificação dos candidatos será por pontuação, obedecendo à ordem decrescente de 

pontos obtidos. 

Art. 7º Os casos de empate serão decididos pelo critério de idade, dando-se preferência ao mais 

velho. 

Art. 8º Não cabe revisão de prova. 
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Art 9º A divulgação dos classificados será afixada no saguão de entrada na Av. Conselheiro 

Nébias nº 300, em Santos – SP e disponibilizada no hotsite www.unisantos.br/logisticalibra a partir 

das 14h do dia 22 de junho de 2015. 

Art. 10 A lista dos classificados será enviada a empresa LIBRA TERMINAIS SA que dará 

continuidade ao processo de seleção para o curso, conforme critérios por ela estabelecidos. 

Art. 11 Outras informações poderão ser obtidas no portal www.unisantos.br/logisticalibra, cujas 

normas ali existentes fazem parte integrante deste Edital. 

Art. 12 Das decisões da Coordenação do Processo Seletivo/2015 não cabe qualquer tipo de 

recurso. 

Art. 13 Este Edital entra em vigor nesta data, revogadas as disposições em contrário. 

 

 

 

Santos, 30 de maio de 2015. 

 

 

 

Prof. Me. Marcos Medina Leite 

Reitor 

 

 


