
 

1º TERMO DE ADITAMENTO AO MANUAL DO CANDIDATO  

DO VESTIBULAR PUC-SP 2020, PUBLICADO EM 08.10.2019 

 

A PUC-SP e o Núcleo de Vestibulares e Concursos informam aos candidatos e interessados o 

aditamento ao Manual do Candidato do Processo Seletivo de Vestibular de Verão da PUC-SP, que tem 

como objetivo a: 

 

 Alteração em sua página 12, item 4.6, “Dados dos Candidatos”, no qual insere o prazo de divulgação 

dos dados, passando a constar o seguinte texto:  

“4.6 - Dados dos Candidatos 

O(a) candidato(a) inscrito(a) no processo seletivo autoriza a divulgação de seu nome completo, número 

de inscrição e ordem de classificação no site da PUC-SP e do Nucvest, unidade responsável pelo 

processo seletivo. As informações ficarão disponíveis pelo prazo máximo de 15 (quinze) dias após a 

finalização de todos procedimentos do certame.” 

 

Texto antigo: 

4.6 - Dados dos Candidatos 

O(a) candidato(a) inscrito(a) no processo seletivo autoriza a divulgação de seu nome, número de inscrição e ordem de 

classificação no site da Instituição - Nucvest e PUC-SP - até a finalização de todos procedimentos do certame. 

 

 Alteração em sua página 14, quadro amarelo, no qual corrige a sua redação para indicar em qual 

região do Município de São Paulo os candidatos com atendimento especializado realizarão a prova (a 

informação já versa na página 16), passando a constar o seguinte texto:  

“ATENÇÃO  
Os candidatos com necessidades especiais, sejam físicas, auditivas, visuais ou intelectuais, serão 

atendidos para a realização da prova, exclusivamente, em Campus localizado na Zona Oeste de São 

Paulo.” 

 

Texto antigo: 

ATENÇÃO  
Os candidatos com necessidades especiais, sejam físicas, auditivas, visuais ou intelectuais, serão atendidos para a realização 
da prova, exclusivamente, em um único Campus, localizado no Município de São Paulo, a ser divulgado conforme calendário 
apresentado na página 04. 

 

São Paulo, 17 de outubro de 2019. 

Pontifícia Universidade Católica de São Paulo 

Núcleo de Vestibulares e Concursos 


