RETIFICAÇÃO DO EDITAL DO PROCESSO SELETIVO 1/2018
A Diretoria Executiva do curso preparatório Galt Vestibulares, no uso de suas atribuições, torna pública a
retificação dos itens abaixo do Edital do Processo Seletivo 1/2018.

1) DA FICHA DE INSCRIÇÃO
1.1. O candidato poderá acessar as informações sobre o processo seletivo Galt 1/2018 e preencher a ficha de
inscrição exclusivamente no site http://galtvestibulares.com.br/seja-aluno/ no período compreendido entre
02 até 30 de janeiro de 2018.

6) DO EXAME TEÓRICO – 1ª FASE
6.6. O recurso da prova objetiva será disponibilizado no site e ficará aberto no durante o dia 05 de fevereiro
de 2018.
6.11. O resultado dos aprovados e classificados na primeira fase será divulgado até dia 20 de fevereiro de
2018 no site e na fanpage.

9) DA ENTREVISTA – 2ª FASE
9.1. Dentre os aprovados no exame teórico, os 440 primeiros classificados deverão comparecer para a
entrevista, que ocorrerá dia 18 de fevereiro de 2018. O dia e horário da entrevista de cada candidato serão
disponibilizados no site e na fanpage. O local da entrevista será divulgado com no mínimo 3 (três) dias de
antecedência;
10) DA CONVOCAÇÃO
10.3. A lista com a divulgação dos aprovados na primeira chamada será divulgada no site e na fanpage até o
dia 20 de fevereiro de 2018.
11) DA MATRÍCULA
11.1. O candidato convocado para o curso Pré-Vestibular deverá comparecer, obrigatoriamente, à Aula
Inaugural para a efetuação da matrícula, no dia 21 de fevereiro de 2017, munido de uma cópia de seu RG,
duas fotos 3x4 e os termos de Responsabilidade e de Autorização de Uso de Imagem devidamente
assinados. O local e o horário da Aula Inaugural será divulgado com no mínimo dois dias de antecedência.

12) DO CRONOGRAMA
ETAPA
Período de inscrição
Exame teórico (Vestibulinho)
Resultado do exame teórico

DATA
02/01/2018 até 30/01/2018
04/02/2018
Até dia 10/02/2018

Galt Vestibulares / Brasília – DF / CNPJ: 21.840.133/0001-46
contato@galtvestibulares.com.br

Convocação para entrevistas
Entrevistas
Resultado da 1ª chamada
Aula inaugural
Início das aulas
Resultado da 2ª chamada

Até dia 15/02/2018
18/02/2018
Até 20/02/2018
21/02/2018
22/02/2018
28/02/2018 (previsão)

Brasília, 22 de janeiro de 2018
Diretoria Executiva – Galt Vestibulares

Galt Vestibulares / Brasília – DF / CNPJ: 21.840.133/0001-46
contato@galtvestibulares.com.br

