
 
 
 
 
 
 

RERRATIFICAÇÃO n. 1 de Edital 

 
EDITAL Nº 25/2022, DE 24 DE AGOSTO DE 2022.  
PROCESSO ADMINISTRATIVO N. º 31/2022.  
PROTOCOLO Nº 155/2022,  
OBJETO: PROCESSO SELETIVO VESTIBULAR PARA INGRESSO NO CURSO SUPERIOR DE 
GRADUAÇÃO EM DIREITO DA FACULDADE DE DIREITO DE FRANCA – FDF. 
 

 

Faculdade de Direito de Franca, Autarquia Pública de Ensino Superior, por meio de seu Diretor, 

Prof. Dr. José Sérgio Saraiva, no uso de suas atribuições legais, torna público a seguinte 

retificação do Edital n. 030/2021:  

 

1. Fica alterado em todos os seus termos, o período de confirmação de interesse em compor a 

lista de espera, conforme segue: 

 

ONDE SE LÊ:  

9.3 Os(As) candidatos(as) deverão seguir rigorosamente o cronograma a seguir: 

DATA: ATIVIDADE: 

05/09/2022 Início das inscrições: 

21/11/2022 Encerramento das inscrições: 

02/12/2022 Divulgação do local da prova. 

11/12/2022 Data do exame. 

12/12/2022 Divulgação do gabarito da prova objetiva 

13/01/2023 Divulgação dos resultados 

16 e 17/01/2023 1ª convocação e matrícula. 

19 e 20/01/2023 2ª convocação e matrícula. 

24 e 26/01/2023 3ª convocação e matrícula. 

27 e 30 e 31/01/2023 Período de confirmação de interesse em compor a lista de espera. 

31/01/2023 4ª convocação e matrícula por confirmação de interesse por lista de espera. 

02/02/2023 5ª convocação e matrícula por confirmação de interesse por lista de espera. 

06/02/2023 6ª convocação e matrícula por confirmação de interesse por lista de espera. 

 

 

LEIA-SE: 

9.3 Os(As) candidatos(as) deverão seguir rigorosamente o cronograma a seguir: 

DATA: ATIVIDADE: 

05/09/2022 Início das inscrições: 

21/11/2022 Encerramento das inscrições: 

02/12/2022 Divulgação do local da prova. 

11/12/2022 Data do exame. 

12/12/2022 Divulgação do gabarito da prova objetiva 

13/01/2023 Divulgação dos resultados 

16 e 17/01/2023 1ª convocação e matrícula. 

19 e 20/01/2023 2ª convocação e matrícula. 



 
 
 
 
 
 

24 e 26/01/2023 3ª convocação e matrícula. 

27 a 30/01/2023  Período de confirmação de interesse em compor a lista de espera. 

31/01/2023 4ª convocação e matrícula por confirmação de interesse por lista de espera. 

02/02/2023 5ª convocação e matrícula por confirmação de interesse por lista de espera. 

06/02/2023 6ª convocação e matrícula por confirmação de interesse por lista de espera. 

 

 
2. Mantém-se as demais informações constantes do Edital de abertura de inscrições. 

 
E, para que chegue ao conhecimento de todos, é expedido o presente Edital.  

 

 

 

Franca/SP, 24 de janeiro de 2023. 

 

 

Prof. Dr. José Sérgio Saraiva 
Diretor da FDF 

 


