IESPA
INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR DA PARAIBA LTDA
FAFIL-Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras
CONSEL – Comissão do Processo Seletivo
EDITAL DO PROCESSO SELETIVO/2006
O Diretor da FAFIL – Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, mantida
pelo IESPA, torna pública a abertura das inscrições para o Processo Seletivo, com a
finalidade de preencher vagas iniciais no Curso de Graduação em:
1-Licenciatura Plena em Letras – Habilitação: Língua Portuguesa e suas Literaturas,
sob o regime seriado/anual com quatro anos de duração no mínimo, oferecendo 80
(oitenta) vagas, no horário noturno, curso reconhecido pela Portaria/MEC nº 1.373,
de 09/05/2002 (DOU 13/05/2002) com o conceito: B pelo MEC.
2 – Inscrições: de 21/10/2005 a 21/11/2005, no horário das 8:00 às 22:00h.
3 – Taxa de inscrição: R$ 100,00 (cem reais) com o Manual do candidato/catálogo
grátis.
4 – Provas especificas: Português, Literatura Brasileira (Objetivas) e Redação
(Subjetiva) no dia 04/12/2005, no horário das 13:00 às 17:00 h.
5 – Local das provas e das aulas: IESPA/FAFIL – Faculdade de Filosofia, Ciências e
Letras – Rua Eurico Dutra, nº 64 – Bairro Popular – Fone (83) 32291479 – e-mail:
iespa@ig.com.br - CEP 58301-055 – Santa Rita – Paraíba.
6 – Período de matricula dos selecionados: 12 a 23/12/2005 no horário das 19:00 às
22:00 h na SECAD-Secretaria de Ensino e Controle Acadêmico da faculdade .
7 – Valor da anuidade:Doze (12) parcelas mensais e iguais de R$ 330,00 (trezentos e
trinta reais) cada.
8 – Inicio do ano letivo: 30/01/2006 às 19:00h.
9 – Manual do candidato: Os programas das provas, as normas de classificação, de
matricula, o Catálogo do Curso de Letras/FAFIL/IESPA, o ementário, o corpo
docente, a biblioteca, as instalações físicas e outros dispositivos que regulamentam o
Processo Seletivo e o curso estão contidos no Manual do Candidato, que passa a
integrar o presente Edital.
Santa Rita(PB), 09 de Outubro de 2005
FRANCISCO DE PAULA MELO AGUIAR
Diretor-Presidente
Publicado no DOU – DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO – BRASILIA 17/10/2005- DF

IESPA
INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR DA PARAIBA LTDA
FAFIL-Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras
CONSEL – Comissão do Processo Seletivo
EDITAL DE PRORROGAÇÃO DO PROCESSO SELETIVO/2006
A FAFIL – Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, mantida pelo IESPA
(www.iespa.edu.br ou www.iespa.cjb.net), sediada em Santa Rita - Paraíba, torna público
que:
I - as inscrições do Processo Seletivo/2006 para ingresso na primeira série do Curso de
Licenciatura Plena em Letras – Habilitação: Língua Portuguesa e suas Literaturas, foram
prorrogadas até 10/03/2006;
II - as provas serão realizadas no dia: 18/03/2006, no horário das 14:00 às 18:00 h;
III – as matriculas serão realizadas no período de: 23 a 31/03/2006;
IV – o inicio do ano letivo: 03/04/2006;
V – o valor da anuidade: 12 (doze) parcelas de R$ 330,00 (trezentos e trinta reais), com
descontos exclusivos para a primeira série do curso de 50% (cinqüenta por cento) para
pagamentos efetuados até o último dia útil do mês/vencimento (R$ 165,00 (cento e
sessenta e cinco reais), e de 35% (trinta e cinco por cento) para pagamentos efetuados até
o quinto dia útil do mês/seguinte ao vencimento (R$ 214,50 (duzentos e quatorze reais e
cinqüenta centavos).Ficam inalterados os demais itens do Edital publicado no DOU de
17/10/2005.
SANTA RITA(PB), 21 DE NOVEMBRO DE 2005
FRANCISCO DE PAULA MELO AGUIAR
DIRETOR-PRESIDENTE

