
 
 
 

VESTIBULAR FATEC 2º SEM 2021 
PROCESSO SELETIVO PELO HISTÓRICO ESCOLAR 

 
CALENDÁRIO 

 
Período Atividade 

04/05/2021 até as 15h do 
dia 07/05/2021 

 Inscrição para isenção e redução da taxa de inscrição e envio da documentação comprobatória para o 
Processo Seletivo Vestibular no site vestibularfatec.com.br 

10/05/2021 até as 15h do 
dia 07/06/2021 

Inscrições para o Processo Seletivo no site vestibularfatec.com.br e envio por meio digital, via upload, 
da documentação comprobatória – Valor da taxa R$39,00 

18/05/2021 A partir das 15h Divulgação do resultado da análise dos pedidos de isenção/redução de taxa no site 
vestibularfatec.com.br 

18/05/2021 até as 15h do 
dia 07/06/2021 

Inscrição para o candidato beneficiado com a isenção/redução da taxa de inscrição no site 
vestibularfatec.com.br 

19/05/2021 20/05/2021 Prazo para interposição de recurso para os candidatos que tiveram o pedido de isenção e redução da 
taxa de inscrição indeferido no site vestibularfatec.com.br 

27/05/2021 a partir das 15h Divulgação da análise dos recursos de isenção/redução da taxa de inscrição no site 
vestibularfatec.com.br 

16/06/2021 a partir das 15h  Divulgação da lista preliminar das inscrições deferidas e indeferidas para o processo seletivo  no site 
vestibularfatec.com.br 

17/06/2021 18/06/2021 Período para interposição de recurso e retificação das notas e documentação dos candidatos que 
tiveram as inscrições deferidas/indeferidas para o processo seletivo no site vestibularfatec.com.br 

23/06/2021 a partir das 15h Divulgação da análise dos recursos e das retificações de notas/documentos no site 
vestibularfatec.com.br 

30/06/2021 a partir das 15h Disponibilização no site vestibularfatec.com.br da lista de classificação geral e convocação para envio 
dos documentos de matrícula da 1ª chamada (1a opção) 

01/07/2021 05/07/2021 Matrícula da 1ª chamada e envio de documentação de matrícula por meio digital, via upload, pelos 
candidatos (Sistema SIGA) 

12/07/2021 a partir das 15h Aviso de deferimento e indeferimento das matrículas da 1ª chamada (Sistema SIGA) 

13/07/2021 14/07/2021 Recurso da matrícula - 1a chamada (Sistema SIGA) 
16/07/2021 a partir das 15h Divulgação do resultado recurso da 1a chamada (Sistema SIGA) 

21/07/2021 a partir das 15h Divulgação da 2ª chamada no site vestibularfatec.com.br e convocação para envio dos documentos de 
matrícula da 2ª chamada pelo Sistema SIGA 

22/07/2021 22/07/2021 Matrícula da 2ª chamada e envio de documentação de matrícula por meio digital, via upload, pelos 
candidatos (Sistema SIGA) 

26/07/2021 a partir das 15h Aviso de deferimento e indeferimento das matrículas da 2ª chamada  (Sistema SIGA) 

27/07/2021 27/07/2021 Recurso da matrícula - 2a chamada (Sistema SIGA) 
29/07/2021 a partir das 15h Divulgação do resultado recurso da 2a chamada (Sistema SIGA) 

 
VALOR DA TAXA DE INSCRIÇÃO 
R$ 39,00 (trinta e nove reais)  


