P
PORTAR
RIA UNIVE
ESP PR nº 11/201
14, de 24
4 de abrril de 2014
E
Estabelece as
a normas operacionaais do Proc
cesso
S
Seletivo Ves
stibular, do 2º semestrre de 2014, para
in
ngresso nos cursos de
d graduaçção da Uniivesp,
de
dentro do Sis
stema Univ
versidade Abberta do Brrasil –
U
UAB, bem como do Centro Estaduual de Educ
cação
T
Tecnológica Paula Souz
za, através de convêniio.
O Pre
esidente da Fundação Universidade
U
e Virtual do Estado
E
de São
S Paulo (U
UNIVESP), no
n uso
de su
uas atribuições legais expede a prese
ente Portaria
a, que estabelece as norrmas operac
cionais
do Prrocesso Sele
etivo Vestibu
ular do 2º se mestre de 2014, para ingresso nos ccursos: Form
mação
de prrofessores na
n área de Ciências
C
Nat urais e Mate
emática (Lice
enciatura em
m Biologia, Física,
F
Quím
mica e Matem
mática), em parceria com
m o Centro Estadual
E
de Educação T
Tecnológica Paula
Souzza e o sisttema Univerrsidade Abe
erta do Bra
asil (UAB); Engenharia de Produç
ção e
Enge
enharia de Co
omputação, junto
j
ao siste
ema UAB.
Artig
go 1º - O in
ngresso nos cursos supe
eriores para
a a formação
o de professsores na área de
Ciênccias Naturaiss e Matemátiica da UNIVE
ESP, de Eng
genharia de Produção e de Engenha
aria de
Comp
putação, rea
alizado em parceria ccom o Centtro Paula Souza
S
e deentro do sis
stema
Unive
ersidade Ab
berta do Brrasil (UAB),, será realiizado media
ante processso classific
catório
denominado Proccesso Seletivo Vestibula
ar, com o ap
proveitamentto dos candiidatos até o limite
das vvagas fixadass na presente Portaria.
Artig
go 2º - O Processo Seletivo Vestibula
ar destina-se ao candidato:
I - Po
ortador de ce
ertificado de conclusão
c
do
o Ensino Mé
édio, ou equiv
valente;
II - Po
ortador de diiploma de Cu
urso Superio
or;
III - Q
Que estiver cursando o Ensino Mé
édio, ou equ
uivalente, desde que no ato da mattrícula
comp
prove a conclusão do currso.
Artig
go 3º - A realização do Prrocesso Sele
etivo Vestibu
ular do 2º sem
mestre de 20014 estará a cargo
da D
Diretoria Aca
adêmica da UNIVESP a quem ca
aberá divulgar, por meiio do Manu
ual do
Cand
didato e doss sites www
w.univesp.brr/vestibular e www.cetroconcurso
os.org.br, com
c
a
necesssária antecedência, as datas, os loccais de inscrrição e de re
ealização da prova, bem como
todass as informaçções e proce
edimentos re lacionados ao
a Processo Seletivo Vesstibular.
go 4º - Para o Processo
o Seletivo Ve
estibular, do
o 2º semestrre de 2014, serão ofere
ecidas,
Artig
pela UNIVESP, 3.330
3
vagas
s, das quaiss 2.034 vaga
as para o Curso
C
de Ciêências Naturais e
Matemática e 1.296 para o Curso de Engenharia,, sendo 648
8 vagas parra Engenharria de
Produ
ução e 648 vagas
v
para Engenharia
E
d
de Computaç
ção.
§ 1º - O curso na área da Forrmação de P rofessores na
n área de Ciências Natuurais e Matem
mática
terá u
um tronco co
omum com 2 anos de du
uração, segu
uindo-se outrros 2 anos dde atividades
s, para
a form
mação de grraduados em
m Curso de L
Licenciatura em
e Ciências, Matemáticaa, Física, Qu
uímica
ou Biologia.
§ 2º - Os cursos de Engenha
aria terão um
m tronco com
mum com 2 anos
a
de duraação, seguin
ndo-se
outro
os 3 anos de atividades
s, para a fo rmação de graduados em Curso dde Engenharia de
Produ
ução ou Eng
genharia de Computação
C
o.
§ 3º - Os dois primeiros anos
s serão dese
envolvidos nos polos de apoio preseencial descrittos no
Anexxo I desta Po
ortaria e leva
arão a Certifiicação em Curso
C
Sequencial de Forrmação Espe
ecífica
para Professoress de Ciências Naturais e Matemática
a ou na área de Engen haria, conforme o
caso,, para os alunos que cum
mprirem com aproveitame
ento todas as
s atividades programada
as.
§ 4º - Ao longo do
d penúltimo
o semestre d
da formação
o sequencial (3º semestrre dos curso
os), os
possííveis conclu
uintes farão opção por uma das áreas específicas do ccurso, que serão

desen
nvolvidas co
om vagas e atividades p
presenciais em
e conformid
dade ao dispposto no An
nexo II
desta
a Portaria.
§ 5º - Para ativid
dades prática
as presencia
ais, poderão ser acionad
dos polos dee apoio pres
sencial
em que o aluno não
n esteja matriculado,
m
d
desde que previamente
p
comunicadoo e desde qu
ue não
ultrap
passe a distâ
ância de 20 Km
K do polo o
onde o estud
dante estiver matriculado .
§ 6º - Quando o in
nteresse pela formação e
específica nã
ão atingir a relação
r
de 0,,5 candidato//vaga,
ela se
erá objeto de
e estudo pela Diretoria A
Acadêmica da
d UNIVESP (DAU) paraa sua implanttação.
Caso
o a DAU op
pte pela não
o implantaçã
ão dessa fo
ormação, o candidato teerá sua inscrição
rema
anejada para
a a formação
o que será o
oferecida, mas
m poderá optar
o
pela suua mudança
a para
polo de apoio prresencial que
e ofereça a formação es
specífica desejada, até o limite de vagas
dispo
oníveis.
§ 7º - Caso haja um
u número de
d candidato
os à formaçã
ão específica superior ao número de vagas
ofere
ecidas, o pree
enchimento será efetuad
do em ordem
m decrescentte de desem
mpenho acadêmico
ao lon
ngo da forma
ação básica..
go 5º - No ato
o da inscriçã
ão, o candida
ato escolherrá uma das duas
d
formaçõões (Formaç
ção de
Artig
Profe
essores ou Engenharias)
E
e até dois p
polos de apo
oio presencia
al de sua preeferência e onde
o
o
curso
o escolhido estiver send
do oferecido (Anexo I deste Edital), em ordem de prioridad
de (1ª
opção
o e 2ª opção
o).
§ 1º - Como cad
da polo de apoio
a
prese ncial oferece
e, para cada
a turma abeerta, duas ou três
opçõe
es de horário, o candida
ato poderá, ccaso tenha interesse, re
elacionar maais de uma opção,
o
semp
pre em ordem
m de priorida
ade.
§ 2º - A chamada
a de candida
atos será feitta em ordem
m de opções de turma paara a 1ª opç
ção de
polo. A 2ª opção de turma só
ó será conte
emplada após serem esg
gotadas as 11ª opções e assim
sucesssivamente.
§ 3º - A chamada
a de candida
atos para a 2ª opção de
e polo só ocorrerá após serem cham
mados
todoss os candidattos aptos em
m 1ª opção e m cada uma
a das turmas oferecidas nnaquele polo
o.
§ 4º - Os dias e horários
h
relativos às ativ idades prese
enciais fixadas no Anexoo II poderão sofrer
altera
ações, que serão comu
unicadas, co
om antecedê
ência, aos alunos
a
matricculados na turma
respe
ectiva.
Artig
go 6º - Para
a se inscreve
er no Proce
esso Seletivo
o Vestibular, do 2º sem
mestre de 20
014, o
candiidato deverá
á observar os
s seguintes p
períodos e prrocedimentos
s:
§ 1º - As inscrições deverão ser
s efetuada
as no período
o de 10h do dia 28/04/20014 até 14h00 do
dia 16/05/2014 no
o site www.u
univesp.br/v
vestibular ou www.cetro
oconcursoss.org.br.
§ 2º - O preench
himento da Ficha
F
de Insscrição é de responsabiliidade exclussiva do cand
didato.
Desta
a forma, parra realizar a inscrição, o candidato deverá
d
cump
prir todas ass etapas da Ficha
Eletrô
ônica conform
me procedim
mentos a seg
guir:
I - ler atentamente as instruç
ções constan
ntes do Man
nual do Candidato, dispoonibilizado no
n site
www
w.univesp.brr/vestibular ou
o www.cettroconcurso
os.org.br.
II -forrnecer os seu
us dados pes
ssoais.
III - re
esponder ao
o item referente ao Siste
ema de Pontu
uação Acres
scida (“PPI – Pretos, Parrdos e
Índioss” e “escolarridade pública”);
IV - in
ndicar o cursso desejado.
V - in
ndicar o polo
o de apoio presencial qu
ue pretende utilizar
u
em 1ª opção e, sse desejar, aquele
a
com ssua segunda
a opção.
VI - in
ndicar a opçção de turma
a no(s) polo( s) escolhido(s) e, se des
sejar, as seggundas e terrceiras
opçõe
es, para cada polo.
VII - cconferir todo
os os dados fornecidos n
na Ficha de Inscrição, lerr atentamentte o “requerim
mento
de insscrição” e co
onfirmar as in
nformações;
VIII - responder ao
a questionárrio socioecon
nômico;
mprimir o boleto bancário
o para pagam
mento da tax
xa;
IX - im
X - efetuar o pag
gamento da taxa
t
de inscrrição, em din
nheiro, até a data limite de pagamen
nto do
boleto
o bancário (1
16/05/2014).
§ 3º - É obrigatório o candidato tomar conhecimen
nto de todas as datas, as normas e os
proce
edimentos in
ndicados no Manual do Candidato, o qual estarrá disponibil izado, na ín
ntegra,
nos ssites www.un
nivesp.br/ve
estibular e w
www.cetroco
oncursos.orrg.br.

§ 4º - A declaração falsa ou não
n comprovvação de qualquer dado acarretará a desclassificação
do ca
andidato e, consequentem
mente, a perrda da vaga.
§ 5º - Não serã
ão permitida
as, em hipó
ótese alguma
a, alterações ou inclusõões na Fich
ha de
Inscriição, princip
palmente nos
s campos “lo
ocal para a realização das
d provas”, “1ª opção”,, e no
Sistema de Pontuação Acre
escida (“PPII” e “escola
aridade pública”), em quualquer etap
pa do
prese
ente Processso Seletivo Vestibular,
V
incclusive no dia das provas
s.
§ 6º – Após se inscrever no presente P rocesso Seletivo Vestibu
ular, caso o candidato deseje
d
verificcar a situaçã
ão de sua ins
scrição e/ou consultar a sua
s Ficha de
e Inscrição ppreenchida, deverá
d
oncursos.o
acesssar o site www.unive
esp.br/vesti bular ou www.cetroc
w
org.br, na seção
“Inscrrição”.
§ 7º - Para segurança do candidato, este deverá imprrimir e guardar uma cópiaa dos docum
mentos
gerad
dos no mom
mento da inscrição, bem
m como o comprovante
e de pagam
mento da tax
xa de
inscriição.
a pelo não preenchimen
§ 8º - A UNIVES
SP não se re
esponsabiliza
nto da Fichaa de Inscriçã
ão por
motivvo de ord
dem técnica
a referente
e aos com
mputadores, falhas dde comunic
cação,
conge
estionamentto das linhas
s de comuniccação, bem como outros
s fatores quee impossibilitem a
transfferência de dados ou a impressão
o da Ficha de Inscriçã
ão, nem tam
mpouco do boleto
bancá
ário para pag
gamento da taxa.
§ 9º - Em caso
o de dúvida
as, o candid
dato poderá
á entrar em contato coom o Serviç
ço de
Atend
dimento ao Candidato
C
– SAC pelo tellefone (11) 3146-2777.
3
Artig
go 7º - A taxa
a de inscrição
o, no valor d
de R$100,00 (cem reais), deverá ser paga em din
nheiro,
bancário, ou
até a data de vencimento
v
do boleto b
u seja, 16/0
05/2014, excclusivamente
e nas
agências bancária
as.
§ 1º - A inscrição
o somente se
erá efetivada
a após o pag
gamento do boleto
b
e postterior confirm
mação
da qu
uitação pela rede bancária.
§ 2º - O candidato deverá ve
erificar a con
nfirmação da
a efetivação de sua insccrição no pre
esente
Proce
site
esso
Sele
etivo
Vestibular,
na
data
prevista
p
de
26/05/22014,
no
www
w.univesp.brr/vestibular ou
o www.cettroconcurso
os.org.br.
Vestibular e, uma
§ 3º - A taxa de inscrição terá validade para o prese
ente Processo Seletivo V
vez p
paga, não será devolvida, ainda que e
efetuada a mais
m
ou em duplicidade.
d
§ 4º - Serão inde
eferidas as inscrições cu
uja data de pagamento for posterioor à data lim
mite de
venciimento do boleto
b
do pre
esente Proc esso Seletiv
vo Vestibular, não have ndo, em hip
pótese
algum
ma, a devolução da taxa de inscrição
o.
§ 5º - Não serão
o aceitos, em
m hipótese a
alguma, reco
olhimentos da
a taxa de innscrição efetuados
pelass seguintes opções: age
endamento d
de pagamen
nto de título de cobrançça; pagamen
nto de
conta
a por envelope; transferê
ência eletrôn
nica; DOC e DOC eletrô
ônico; ordem
m de pagame
ento e
depósito comum em conta co
orrente.
§ 6º - Para obttenção de 2ª
2 via do b
boleto bancá
ário, o cand
didato deverrá acessar o site
www
w.univesp.brr/vestibular ou www.cettroconcurso
os.org.br, em sua área restrita, med
diante
acessso com login
n e senha, no
o link “2ª via do boleto ba
ancário” e imprimir o refeerido boleto, o qual
estarrá disponível somente até
é às 14h do dia 16/05/20
014.
§ 7º - O candida
ato beneficia
ado com a isenção ou a redução da taxa devverá verifica
ar sua
inscriição no Processo
P
Seletivo
S
Ve
estibular, do 2º sem
mestre de 2014, no site
www
w.univesp.brr/vestibular ou www.cettroconcurso
os.or.br, ace
essando, em
m sua área re
estrita,
media
ante login e senha, e seg
guir os proce
edimentos de
escritos no Artigo
A
8º destta Resolução
o.
Artig
go 8º - O Processo
P
Se
eletivo Vesti bular da UN
NIVESP con
ncederá red ução da tax
xa de
inscriição, em con
nformidade com
c
a Lei Esstadual nº 12.782, de 20
0 de dezembbro de 2007, para
candiidatos que preencham, CUMULATIV
C
VAMENTE, os
s seguintes requisitos:
r
I - esstejam regularmente ma
atriculados n
no último an
no do Ensino Médio, ouu num curso
o prévestib
bular, ou num
m curso de graduação
g
ou
u pós-gradua
ação;
II - p
percebam re
emuneração mensal infe
erior a 2 (d
dois) salários
s mínimos ((R$ 1.620,0
00) ou
esteja
am desemprregados.
§ 1º - Após os procedimento
p
os previstos no Artigo 6º,
6 ao invés da impressãão do boleto
o para
pagamento, o ca
andidato que pretende ob
bter isenção
o ou redução
o de taxa deeverá encam
minhar,
em e
envelope laccrado, via SE
EDEX ou Av
Aviso de Rec
cebimento (A
AR), à Cetroo Concursos
s, aos

cuida
ados do De
epartamento de Planej amento de Concursos, identificanndo no env
velope
do 2º semes
“Proccesso Seletivvo Vestibularr UNIVESP, d
stre de 2014 – Ref.: Soliccitação de Ise
enção
ou R
Redução”, lo
ocalizado na
a Avenida P
Paulista, nº 2001, 13º andar – CE
EP: 01311-3
300 –
Cerqu
ueira César – São Paullo – SP, no período de 28 a 30/04/2014 (data da postagem) os
mentos que comprovem o atendimen
docum
nto dos Incisos deste artigo.
§ 2º - Para com
mprovação do
d disposto no Inciso I do presente artigo, o candidato deverá
d
apressentar certid
dão ou decla
aração expe
edida pela In
nstituição de
e ensino, em
m papel timb
brado,
assin
nada e com
m o carimbo
o do respon
nsável pela Instituição, comprovanddo ser estu
udante
regularmente matriculado no último ano d
do ensino mé
édio, em currso pré-vestibbular ou em curso
superrior, em níve
el de graduaç
ção ou pós-g
graduação.
§ 3º - Para com
mprovação de
e rendimentto, o candidato deverá estar em um
ma das seguintes
situaçções:
a) em
mpregado: có
ópia reprográ
áfica de con
ntracheque de
d algum dos
s seguintes meses: deze
embro
de 20
013; janeiro, fevereiro ou março de 20
014;
b) ap
posentados e pensionisttas: cópia re
eprográfica do
d documento fornecidoo pela Previd
dência
Socia
al ou outras fontes
f
de alg
gum dos messes constantes do item a;
c) de
esempregado
o: cópia reprográfica dass folhas de ro
osto da carte
eira profissioonal e da res
scisão
de co
ontrato ou sim
milar ou declaração de de
esempregad
do;
d) prrofissional lib
beral ou au
utônomo: có pia reprográ
áfica do último carnê dde pagamen
nto de
autôn
nomo ou decclaração com
mprobatória de renda ou outros documentos quue demonstrem o
rendimento e o tip
po de ativida
ade exercida;;
e) tra
abalhador infformal, eventtual: declara ção especificando a rend
da mensal, ccom assinatu
ura de
duas testemunha
as que não sejam
s
paren
ntes até o 3ºº grau do ca
andidato ou de quem se
e está
comp
provando a re
enda, com RG
R e endereçço.
§ 4º - Se o rendim
mento for ma
aior ou igual a 1 (um) salário mínimo (R$810,00) e menor do que 2
edução será
(dois)) salários míínimos (R$1..620,00), a re
á de 50% do valor da taxxa; se for infe
erior a
1 (um
m) salário míínimo (R$810,00), a red ução será de 100% da taxa, ou sejaa, haverá ise
enção
total d
de pagamen
nto para a efe
etivação da i nscrição.
§ 5º - A UNIVES
SP e a Cetro
o Concursos analisarão a documentação entreg ue e divulga
arão o
resulttado da issenção até o dia 12//05/2013 no
os sites www.univesp
w
p.br/vestibular e
www
w.cetroconcu
ursos.org.brr.
§ 6º - Os candida
atos que obtiverem reduçção parcial da
d taxa deverão imprimirr o boleto bancário
obtido
o no site www.cetro.co
w
oncursos.o rg.br e efettuar o paga
amento confforme descrito no
Artigo
o 7º, até o dia 16/05/2014
4, no valor d
de R$50,00.
§ 7º - No caso da
d isenção to
otal, não havverá nenhum
ma ação porr parte do caandidato, que terá
efetivvada sua insccrição pelo próprio
p
sistem
ma.
§ 8º - No caso de
d indeferim
mento da sol icitação de isenção ou redução, o candidato poderá
p
interp
por recurso no
n site www
w.cetroconc
cursos.org.b
br, em sua área
á
restrita, mediante lo
ogin e
senha
a, no período de 0h até 23h59 de 1
13/05/2014, sendo
s
o resu
ultado dos reecursos divu
ulgado
no mesmo endere
eço eletrônic
co na data prrevista de 15
5/05/2014.
§ 9º - Após análisse recursal, no caso de iindeferimentto da solicitação de isençção ou reduç
ção, o
candiidato deverá
á proceder à impressão e pagamentto do boleto bancário noo valor integral da
taxa de inscrição
o (R$100,00), nos termoss descritos no
n Artigo 7º, até a data ddo vencimen
nto do
boleto
o bancário (1
16/05/2014).
Artig
go 9º - O candidato co
om deficiênccia e/ou que
e necessite de condiçõees especiais
s para
realizzar as provass deverá ind
dicar na Fich
ha de Inscriç
ção e encaminhar o laud o médico, emitido
mo as cond
por e
especialista, descrevend
do o tipo e o grau da necessidad
de, bem com
dições
necesssárias para
a a realização
o das provass, além de nome, RG do
o candidato e o local escolhido
para a realização
o das provas,, em envelop
pe lacrado, via
v SEDEX ou Aviso de R
Recebimento
o (AR),
à Ce
etro Concurrsos, aos cuidados
c
do
o Departam
mento de Planejamento
P
o de Concursos,
identiificando no envelope
e
“Prrocesso Sele
etivo Vestibu
ular UNIVES
SP, do 2º sem
2
–
mestre de 2014
Ref.: Solicitação de Condiçã
ão Especial para Realiz
zação de Provas”, localiizado na Av
venida
Paulista, nº 2001, 13º andar – CEP 0131 1-300 – Cerrqueira Césa
ar – São Pauulo – SP até
é o dia
16/05
5/2014.

I - Sã
ão condiçõess especiais: prova amplia
ada, prova em
e Braille, so
olicitação dee ledor, solicitação
de au
uxílio na tran
nscrição da prova,
p
intérprrete de Libra
as, leitura lab
bial, mobiliáriio especial, tempo
t
adicio
onal;
II - O candidato com deficiên
ncia(s), que necessitar de
d tempo ad
dicional paraa a realizaçã
ão das
prova
as, além do envio da do
ocumentação
o indicada neste
n
item, deverá
d
encam
minhar solicitação
por e
escrito, até o término das
d
inscriçõe
es (16/05/20
014), com ju
ustificativa, acompanhad
da de
pareccer emitido por
p especialis
sta da área d
de sua deficiê
ência;
III - A concessão de tempo adicional para
a a realizaçã
ão das prova
as somente sserá deferida
a caso
tal re
ecomendação
o seja decorrente de orrientação mé
édica especíífica contida no laudo médico
m
envia
ado pelo ca
andidato. Em
m nome da
a isonomia entre os candidatos, ppor padrão, será
conce
edida 1 (uma
a) hora a ma
ais para os ca
andidatos ne
esta situação
o.
§ 1º - Aplica-se a necessid
dade de con
ndições edu
ucacionais especiais
e
paara candidato
os de
ades prisiona
ais e para candidatas em
m amamentaç
ção de prole.
unida
§ 2º A candidata
a que tiver a necessida
ade de ama
amentar dura
ante a realizzação das provas
p
deverrá levar um acompanha
ante, que ficcará em sala reservada para essa finalidade e será
respo
onsável pela guarda da criança.
c
§ 3º - A candidata
a nesta cond
dição, que nã
ão levar acom
mpanhante, não
n realizaráá as provas.
§ 4º-- O acompan
nhante que ficará respo
onsável pela
a criança tam
mbém deverrá permanec
cer no
denação e sse submeter a todas as
a normas constantes desta
local designado pela Coord
Reso
olução, inclussive no tocan
nte ao uso d e equipamento eletrônico e celular, bbem como deverá
d
apressentar um dos
d
docume
entos previsstos no inciso II, parág
grafo 7º doo artigo 13 desta
Reso
olução para acessar
a
e permanecer no
o local design
nado.
§ 5º - A solicitaçã
ão de condiç
ções especia
ais será atend
dida obedecendo a critérrios de viabilidade
e de razoabilidad
de do pedido com as p
possibilidades e estruturra do local dde realização das
prova
as.
§ 6º - Não serão
o aceitas as
s solicitaçõess de inscriçã
ão que não atenderem rigorosamen
nte ao
estab
belecido nestta Resolução
o.
§ 7º - Na ausên
ncia das info
ormações ne
ecessárias no
n momento
o da inscriçãão, bem com
mo do
encam
minhamento
o via Correio
os do laudo
o emitido po
or especialis
sta até o ddia 16/05/20
014, o
candiidato não terrá assegurad
do o seu dire
eito ao local preparado para
p
a sua ccondição esp
pecial,
seja q
qual for o motivo
m
alegad
do, pois não haverá tempo hábil para a adequaçção e preparração,
impliccando, assim
m, a aceitação de realizzar as provas em condiç
ções idênticaas as dos demais
candiidatos.
Artig
go 10 - O Pro
ocesso Selettivo Vestibula
ar do 2º sem
mestre de 2014 dos cursoos oferecidos
s será
realizzado em uma
a única data,, dia 08/06/2
2014, às 9h, e terá duração de 4 (quaatro) horas.
§ 1º - Após o iníício das prov
vas, o candid
dato deverá permanecerr, no mínimoo, 2 (duas) horas
dentrro da sala de
d provas, podendo levvar o caderrno de ques
stões faltanddo 60 (sess
senta)
minu
utos (sessen
nta minutos) para o térm
mino do horá
ário estabelecido para o fim da realização
das p
provas.
§ 2º - O portão da escola será
s
aberto às 8h e fec
chado às 9h, impreterivvelmente. Após
A
o
fecha
amento do portão,
p
não será
s
permitid
da a entrada
a de nenhum
m candidato. Por esse motivo,
m
recom
menda-se a chegada co
om, pelo me
enos, 60 (se
essenta) minutos de anntecedência, para
evitarr possíveis im
mprevistos.
Artig
go 11 – Haverá aplicaçã
ão de uma R
Redação e de
d uma Prov
va Objetiva cconstituída por
p 60
questtões de mú
últipla escolh
ha, com 5 (cinco) alte
ernativas, se
endo apenass uma corrreta e
versa
ando sobre:
I – Co
omunicação e Expressão
o em Língua Portuguesa – 15 questõ
ões;
II – M
Matemática – 15 questões
s;
III – C
Ciências Hum
manas – 15 questões;
q
IV – C
Ciências Natturais – 15 questões;
§ 1º – A abrangência e o prog
grama de ca
ada compone
ente expresso nos Incisoos deste artig
go são
aqueles abordado
os no Ensino
o Médio e co
onstam do “C
Currículo do Estado
E
de Sãão Paulo”, ed
ditado
pela
em
Secreta
aria
de
Estado
da
Educação
e
ddisponível
http:///www.educa
acao.sp.gov.b
br/portal/proj etos/curriculo-do-estado-de-sao-pau lo e no site
www.univesp.br/vvestibular (An
nexo III).

§ 2º - Os conteúdos estabele
ecidos para o Inciso I re
eferem-se ap
penas à Línggua Portugu
uesa e
não a
ao total da área
á
de “Ling
guagens, có digos e suas
s Tecnologia
as” pois estees incluem Língua
L
estrangeira.
§ 3º - Será elimiinado do Pro
ocesso Sele
etivo Vestibu
ular o candid
dato que obttiver nota ze
ero na
Reda
ação ou em um
u ou mais dos conjunto
os de 15 que
estões dos assuntos
a
trattados no Inciso do
artigo
o.
§ 4º - A prova de Redação terrá nota máxi ma de 150 pontos;
p
§ 5º - A Prova Objetiva terá nota
n
máxima
a de 300 pon
ntos e todas
s as questõees corretas te
erão o
mesm
mo valor de 5 pontos cad
da.
Artig
go 12 - A partir do
o dia 04/0
06/2014, o candidato deverá coonsultar no
o site
www
w.univesp.brr/vestibular ou www.ce
etroconcurs
sos.org.br o Edital de C
Convocação
o para
realizzação das prrovas ou ace
essar sua áre
ea restrita no
o site da Cettro Concursoos, mediante
e login
e sen
nha, para visualização de
e seu boletim
m informativo
o de local de realização dde provas.
§ 1º - A confirmação do loc
cal onde rea
alizará as pro
ovas será de inteira ressponsabilidade do
candiidato.
§ 2º - O candidato
o deverá, obrigatoriamen
nte, realizar as
a provas no
o local determ
minado.
go 13 - As provas serão realizadas n
no estado de
e São Paulo, em data, loocais e horá
ários a
Artig
serem
m comunicad
dos oportuna
amente no E
Edital de Con
nvocação a ser
s publicadoo no Diário Oficial
O
do Esstado, nos siites www.un
nivesp.br/ve
estibular e www.cetroco
w
oncursos.orrg.br, observ
vado o
horárrio oficial de Brasília/DF.
§ 1º - A data provável
p
para realizaçã o das Provas é 08/06//2014, confoorme Cronog
grama
consttante do Ane
exo IV da pre
esente Resollução.
§ 2º- Ao candida
ato só será permitida
p
ap
participação nas provas, na respectivva data, horrário e
local constante no
n Edital de Convocaçã
ão publicado
o no Diário Oficial
O
do Esstado e nos
s sites
www
w.univesp.brr/vestibular e www.cetro
oconcursos
s.org.br.
§ 3º - Não será permitida,
p
em
m hipótese allguma, a rea
alização das provas em ooutra data, horário
h
ou fo
ora do local designado, sendo de rresponsabilid
dade do can
ndidato o accompanhame
ento e
consu
ulta para verrificar o seu local de provva.
§ 4º - Os eventua
ais erros de digitação de
e número de
e documento
o de identidaade, sexo, da
ata de
nasciimento etc. poderão
p
ser corrigidos
c
so
omente pelo site www.ce
etroconcurssos.org.br.
§ 5º - Em caso de
d eventuais
s erros de n
nome ou CPF, o candida
ato deverá eencaminhar e-mail
solicittando a correção para o SAC – Servviço de Atend
dimento ao Candidato
C
daa Cetro Conc
cursos
(sac@
@cetroconc
cursos.org.b
br), anexand o seus documentos de id
dentificação digitalizados
s.
§ 6º - Caso haja inexatidão
i
em
m informaçã
ão relativa à opção
o
de curso, o candiddato deverá entrar
em co
ontato com o SAC da Ce
etro Concurssos, antes da
a realização das provas, pelo telefone (11)
3146-2777, no horário
h
das 7h às 19h (horário oficial de Bras
sília/DF), exxceto doming
gos e
feriad
dos.
ao local designado parra a prova ccom anteced
§ 7º - O candida
ato deverá comparecer
c
dência
mínim
ma de 60 min
nutos, munid
do de:
I - Co
omprovante de
d inscrição;
II - O
Original de um
u dos doc
cumentos de
e identidade
e a seguir: Cédula
C
Oficiial de Identidade;
Carte
eira e/ou Cé
édula de Ide
entidade exp
pedida pela Secretaria de Segurannça, pelas Forças
F
Arma
adas, pela Po
olícia Militar ou pelo Mini stério das Relações Exte
eriores; Carteeira de Traba
alho e
Previdência Social; Certificad
do de Rese
ervista com foto; Passap
porte; Cédullas de Identtidade
forne
Classe, que, por Lei Fed
ecidas por Órrgãos ou Co
onselhos de C
deral, valem como docum
mento
de id
dentidade (C
CRQ, OAB, CRC,
C
CRA, CRF etc.) e Carteira Na
acional de H
Habilitação - CNH
(com fotografia na
a forma da Lei
L nº 9.503/9
97).
II - C
Caneta esferográfica de
e tinta preta ou azul de
e corpo tran
nsparente, láápis preto nº
n 2 e
borra
acha.
§ 8º - Os docume
entos aprese
entados deve
erão estar em
m perfeitas condições,
c
dde forma a pe
ermitir
a ide
entificação do candidatto com cla
areza, sendo
o que o comprovante de inscrição, o
comp
provante de pagamento e o comprovvante de isen
nção não terrão validade como docum
mento
de ide
entidade.
§ 9º - Caso o can
ndidato estejja impossibillitado de aprresentar, no dia de realizzação das provas,
docum
mento de ide
entidade orig
ginal, por mo
otivo de perd
da, roubo ou furto, deveráá ser aprese
entado

docum
mento que ateste
a
o regis
stro da ocor rência em órgão policial, expedido hhá, no máxim
mo, 30
(trinta
a) dias da re
ealização da
a prova, ocassião em que
e será submetido a identtificação esp
pecial,
comp
preendendo coleta
c
de ass
sinaturas e d
de impressão
o digital em formulário
f
prróprio.
§ 10
0 - A identiificação esp
pecial també
ém será ex
xigida ao ca
andidato cujjo documento de
identiificação apre
esente dúvidas relativas à fisionomia e/ou à assin
natura do porrtador.
§ 11 - Não serão aceitos co
omo docume
entos de ide
entidade: cerrtidões de nnascimento, títulos
eleito
orais, carteira
as de motorrista (modelo
o antigo), ca
arteiras de estudante,
e
caarteiras func
cionais
sem vvalor de iden
ntidade nem documentoss ilegíveis, nã
ão identificáv
veis e/ou dannificados.
§ 12 - Não serão aceitas cópias de docum
mentos de ide
entidade, ain
nda que auteenticadas.
§ 13 - Não haverá
á segunda chamada, sejja qual for o motivo alega
ado, para jusstificar o atra
aso ou
a aussência do candidato.
na hipótese de o candidato não connstar das lista
§ 14 - No dia da realização das
d provas, n
agens
ais relativas aos locais de prova estabelecidos no Edita
al de Convvocação, a Cetro
oficia
Conccursos proce
ederá à inc
clusão do rreferido can
ndidato por meio de ppreenchimento de
formu
ulário especcífico, media
ante a apre
esentação do
d documen
nto original de identida
ade e
comp
provante de inscrição.
§ 15 - A inclusão
o de que tratta o parágraffo anterior será realizada
a de forma ccondicional e será
confirrmada pela Cetro Conc
cursos, na fa
ase de julga
amento das provas, com
m o intuito de se
verificcar a pertinê
ência da referrida inclusão
o.
§ 16 - Constata
ada a improcedência da
a inclusão de
d que trata
a o parágraffo 15º, esta
a será
autom
maticamente
e cancelada sem direitto à reclam
mação, independentemeente de qua
alquer
forma
alidade, e co
onsiderados nulos
n
todos o
os atos dela decorrentes.
§ 17
7 - No dia da realização das pro
ovas, não será permitid
do ao cand idato entrarr e/ou
permanecer no lo
ocal de prova
as com arma
as ou utilizarr aparelhos eletrônicos
e
(aagenda eletrrônica,
bip, g
gravador, no
otebook, pa
ager, tablets , iPod®, pe
endrive, sma
artphones, ppalmtop, rec
ceptor,
telefo
one celular, walkman, MP3
M
player, rrelógio digita
al, relógio co
om banco dee dados) e outros
o
equip
pamentos sim
milares, bem
m como pro
otetor auricular, sendo que
q
o descuumprimento desta
instru
ução implicarrá a eliminaç
ção do candid
dato, caracte
erizando-se tentativa
t
de ffraude.
§ 18
8 Enquanto o candidatto estiver rrealizando as
a provas, SERÁ TER
RMINANTEMENTE
PROIBIDO utiliza
ar régua, esquadro, tran
nsferidor, com
mpasso ou similares, coorretivo líquido ou
quaissquer outros materiais (p
papéis) estra
anhos às prrovas, chapé
éu, boné, lennço, gorro, óculos
ó
escurros ou qualquer outro acessório que cubra as ore
elhas do cand
didato.
§ 19 - O candid
dato que es
stiver portan
ndo equipam
mento eletrô
ônico, como os indicado
os no
parág
grafo 17, deverá desligá
á-lo, perman ecendo nesta condição até a saídaa do candida
ato do
local de realizaçção das pro
ovas, sendo
o que a UNIVESP e a Cetro Cooncursos nã
ão se
respo
onsabilizarão
o por perdas ou extravioss de objetos ou de equipamentos eleetrônicos oco
orridos
duran
nte a realizaçção das prov
vas, nem porr danos neles
s causados.
§ 20 - Na ocorrência do func
cionamento d
de qualquer tipo de equiipamento eleetrônico dura
ante a
realizzação das provas,
p
mes
smo acondiccionado em embalagem
m cedida paara a guard
da de
perte
ences e/ou bo
olsa do cand
didato, este sserá automa
aticamente elliminado do Processo Se
eletivo
Vestibular.
§ 21 - A utilizaçã
ão de aparellhos eletrôni cos é vedad
da em qualq
quer parte doo local de provas.
Assim
m, ainda que
e o candidatto tenha term
minado sua prova e estteja se encaaminhando para
p
a
saída
a do local, nã
ão poderá uttilizar quaisq
quer aparelho
os eletrônico
os, sendo reccomendável que a
emba
alagem não reutilizável fornecida p ara o recolh
himento de tais aparelhhos somente
e seja
romp
pida após a saída
s
do cand
didato do loccal de provas
s.
§ 22 - Para a seg
gurança de to
odos os envo
olvidos no Processo
P
Sele
etivo Vestibuular, é vedad
do aos
candiidatos portarr arma de fo
ogo no dia d
de realização
o das provas
s. Caso, conntudo, verifiq
que-se
esta situação, o candidato será encam
minhado à Coordenação da unidaade, onde deverá
d
entre
egar a arma para guarda
a devidamen
nte identificad
da, mediante
e preenchim
mento de term
mo de
acauttelamento de
e arma de fogo, no qual p
preencherá os
o dados rela
ativos ao arm
mamento.
§ 23 - Durante a realização da
d prova, o ccandidato qu
ue quiser ir ao
a sanitário ddeverá solicitar ao
fiscal da sala sua
s
saída e este dessignará um fiscal vola
ante para aacompanhá-lo no
deslo
ocamento, de
evendo o candidato man
nter-se em silêncio duran
nte todo o peercurso, pod
dendo,
antess da entrada no sanitário
o e depois da
a utilização deste,
d
ser submetido a reevista por me
eio de
detecctor de metaiis.

§ 24 - Na situa
ação descrita
a no parágrrafo anteriorr, caso seja
a detectado qualquer tip
po de
equip
pamento elettrônico que o candidato e
esteja portan
ndo, esse será eliminadoo automaticam
mente
do Prrocesso Sele
etivo Vestibular.
§ 25 - Consideran
ndo a possib
bilidade de o
os candidatos
s serem submetidos a deetecção de metais
m
duran
nte as prova
as, aqueles que,
q
por razõ
ões de saúd
de, porventurra façam usoo de marcap
passo,
pinoss cirúrgicos ou outros in
nstrumentos metálicos, deverão com
municar prevviamente à Cetro
Conccursos acerca
a da situação. Estes can
ndidatos deve
erão ainda comparecer
c
aao local de provas
p
munid
dos dos exames e laudos que comprrovem o uso desses equipamentos.
§ 26 - Durante a realização das
d provas, não será pe
ermitida nenhuma espéccie de consu
ulta ou
comu
unicação enttre os candid
datos, nem a utilização de
d livros, cód
digos, manuuais, impress
sos ou
quaissquer anotaçções.
§ 27 - Para a re
ealização da
a Prova Objjetiva, o can
ndidato lerá as questõees no caderno de
ará suas res
spostas na F
Folha de Res
spostas, com
m caneta esfeerográfica de
e tinta
questtões e marca
azul o
ou preta, fab
bricada em material
m
tran sparente, se
endo que a Folha
F
de Reespostas é o único
docum
mento válido
o para corre
eção e não serão comp
putadas: que
estões não rrespondidas; nem
questtões que co
ontenham mais
m
de uma
a resposta, mesmo que uma delaas esteja co
orreta;
emen
ndas ou rasu
uras, ainda que
q legível e não deverá
á ser feita ne
enhuma marrca fora do campo
c
reserrvado às resspostas ou à assinatura
a, pois qualquer marca poderá serr identificada
a pela
leitura
a digital, prejjudicando o desempenho
o do candida
ato.
§ 28 As Folhas de Respos
stas dos can
ndidatos serão persona
alizadas, imppossibilitando
o sua
substtituição.
§ 29 - A totalidade das provas
s terá a dura
ação de 4h (q
quatro horas), para a reealização da Prova
Objettiva e de Red
dação.
§ 30 - A totalidad
de do tempo de realizaçã
ão das prova
as, conforme indicado noo parágrafo acima,
a
comp
preende o tempo
t
total para a sua
a resolução e para o preenchimeento da Folh
ha de
Resp
postas da Pro
ova Objetiva
a e do texto definitivo da Redação e,, iniciadas ass provas, ne
enhum
candiidato poderá
á retirar-se da sala antess de decorrid
das 2h (duas
s horas) dee permanênc
cia na
sala d
de provas.
§ 31 - O candidato somente
e poderá levvar o Caderrno de Ques
stões quand o faltarem 60min
6
(sess
senta minuttos) para o término
t
do h
horário estab
belecido para
a o fim da prrova, desde que o
mesm
mo permaneça em sala até
a este mo mento, deixa
ando com o fiscal da saala a sua Follha de
Resp
postas, que será
s
o único documento vválido para a correção.
Artig
go 14 - Será automaticam
mente excluíd
do do Proces
sso Seletivo Vestibular o candidato que:
q
I – Se apresen
ntar após o fechamen
nto dos po
ortões ou fo
ora dos loccais ou ho
orários
prede
eterminados;;
II - N
Não apresen
ntar o docum
mento de ide
entidade exiigido no parrágrafo 7º doo artigo 13 desta
Reso
olução;
III - N
Não compare
ecer para a re
ealização da
a prova, qualq
quer que seja o motivo aalegado;
IV – Se ausenta
ar da sala de provas se
em o acomp
panhamento do fiscal ouu antes do tempo
t
mínim
mo de perma
anência estab
belecido no a
artigo 13, qu
ualquer que seja
s
o motivoo alegado;
V - F
For surpreen
ndido em co
omunicação com outro candidato ou terceiros, verbalmente
e, por
escritto ou por qua
alquer outro meio de com
municação, sobre
s
a prova que estiveer sendo realizada,
ou utilizando-se de
d livros, notas, impresso
os não permiitidos, calcula
adora ou sim
milar;
VI - For surpree
endido portando armas, agenda ele
etrônica, bip, gravador, notebook, pager,
p
tabletts, iPod®, pe
endrive, sma
artphones, pa
almtop, rece
eptor, relógios digitais, reelógios com banco
de da
ados, telefon
ne celular, walkman
w
e/o
ou equipame
entos semelh
hantes, bem
m como prote
etores
auricu
ulares;
VII - L
Lançar mão de meios ilíc
citos para exxecutar as pro
ovas;
VIII - Não devolve
er a Folha de
e Respostas cedida para
a realização das
d provas;
IX - P
Perturbar, de
e qualquer modo,
m
a ordem
m dos trabalhos ou agir com descorttesia em rela
ação a
qualq
quer dos exa
aminadores, executores
e
e seus auxilia
ares, ou auto
oridades pressentes;
X - Fiizer anotação de informa
ações relativa
as às suas re
espostas fora dos meios permitidos;
XI – S
Se ausentar da sala de provas,
p
a qua
alquer tempo
o, portando a Folha de Reespostas;
XII - N
Não cumprir as instruçõe
es contidas n
no Caderno de
d Questões e na Folha dde Resposta
as;
XIII - Utilizar ou te
entar utilizarr meios fraud
dulentos ou ilegais para obter
o
aprovaação própria ou de
terceiros, em qua
alquer etapa do Processo
o Seletivo Ve
estibular.

XIV – Obter zero
o (0) na prov
va de Redaçção ou em um
u ou mais conjuntos dee 15 questõ
ões da
prova
a de múltipla escolha.
Parág
grafo único
o - Constattado, após as provas, por meio eletrônico,
e
eestatístico, visual,
v
grafo
ológico ou po
or qualquer outro meio, que algum candidato tenha utilizaddo procedim
mentos
ilícito
os, suas pro
ovas serão anuladas e ele será automaticam
a
ente eliminaado do Pro
ocesso
Selettivo Vestibula
ar, sem preju
uízo das med
didas penais cabíveis.
Artig
go 15 - Não haverá prorrrogação do ttempo previs
sto para a ap
plicação dass provas em razão
de affastamento do
d candidato da sala de p
prova, por qu
ualquer motiv
vo,.
Artig
go 16 - A co
ondição de saúde do ca
andidato no dia da aplicação da prrova será de sua
exclu
usiva responssabilidade.
§ 1º - Ocorrend
do alguma situação
s
de
e emergência, o candid
dato será enncaminhado para
atend
dimento méd
dico local ou
o ao médicco de sua confiança. A equipe dde coordena
adores
respo
onsáveis pela
a aplicação das
d provas d
dará todo apo
oio que for necessário.
§ 2º - Caso exissta a necess
sidade de o candidato se
s ausentar para atendi mento médico ou
hospiitalar, este não poderá retornar ao
o local de sua prova, sendo elimin ado do Pro
ocesso
Selettivo Vestibula
ar.
Artig
go 17 - No dia
d da realiza
ação das pro
ovas, não se
erão fornecid
das, por quaalquer memb
bro da
equip
pe de aplicaçção das prov
vas e/ou pe las autoridad
des presente
es, informaçções referenttes ao
conte
eúdo das pro
ovas e/ou crittérios de ava
aliação/classificação.
§ 1º - Quanto aoss Cadernos de
d Questõess, após a disttribuição destes e antes ddo início da prova,
p
sob h
hipótese, ainda que remo
ota, de ocorrê
ência de falh
has na impre
essão, haverá
rá substituiçã
ão dos
caderrnos com manchas, borrões e/ou qu
ualquer impe
erfeição que
e impeça a nnítida visualização
da prrova.
§ 2º - Na hipótese
e, ainda que remota, de falta de cade
ernos para substituição, será feita a leitura
dos ittens onde occorreram as falhas,
f
utiliza
ando-se um caderno com
mpleto.
no Caderno de Questõe
§ 3º - A verificaçção de eventtuais falhas n
es, mencionaadas no pará
ágrafo
anterrior, deverá ser
s realizada
a pelo candid
dato antes do
o início das provas,
p
apóss determinaç
ção do
fiscal, não sendo aceitas recla
amações possteriores.
Artig
go 18 - A Prrova de Red
dação tem o objetivo de
e avaliar o emprego
e
adeequado da norma
n
padrã
ão da Língua
a Portuguesa
a, a articulaç ão do racioc
cínio e a capa
acidade de aargumentaçã
ão.
§ 1º - A Prova de
e Redação deverá
d
ser prrestada por todos
t
os can
ndidatos do Processo Se
eletivo
Vestibular, indepe
endentemente da nota attribuída na Prova
P
Objetiv
va.
§ 2º - Para a Prrova de Red
dação, o can
ndidato deve
erá redigir, no
n mínimo, 15 (quinze) e, no
máxim
mo, 30 (trinta
a) linhas.
§ 3º - O candidato
o que não re
edigir o mínim
mo ou ultrapa
assar o máximo de linhass estipuladas
s será
penalizado em su
ua pontuação
o.
§ 4º - A Prova de
d Redação será avalia da na escalla de 0 (zero) a 150 (ceento e cinqu
uenta)
ponto
os.
§ 5º - O candidatto que zerar na Prova de
e Redação será
s
desclas
ssificado do P
Processo Se
eletivo
Vestibular.
§ 6º - Serão anallisados na co
orreção: o usso adequado
o da norma-padrão da LLíngua Portug
guesa
(70 p
pontos), a coe
esão e a coe
erência (40 p
pontos) e o domínio do te
ema (40 ponttos).
§ 7º - Serão atrib
buídos ponto
os para: exp
pressão, ade
equação voc
cabular, ortoggrafia, morfo
ologia,
sintaxxe e pontuaçção, elaboraç
ção crítica, ccoerência e clareza.
c
§ 8º - Durante a realização da Prova d e Redação, não será permitida quaalquer espéc
cie de
consu
ulta ou comunicação en
ntre os cand
didatos, nem
m a utilização
o de livros, códigos, ma
anuais
impre
essos ou qua
aisquer anota
ações.
§ 9º - Será atribuída nota zero
o à Prova de
e Redação qu
ue:
I - Fu
ugir à proposta apresenta
ada;
II - Ap
presentar texxtos sob form
ma não articu
ulada verbalmente (apen
nas com deseenhos, núme
eros e
palavvras soltas ou
u forma em verso);
v
III - F
For redigida fora
f
do local apropriado;
IV - A
Apresentar qualquer sinal que, de alg
guma forma, possibilite a identificaçãoo do candida
ato;

V - Fo
or escrita a lápis, em parrte ou na sua
a totalidade;
VI - E
Estiver em brranco;
VII - A
Apresentar le
etra ilegível;
§ 10 - Serão retirradas as identificações d
dos candidatos das Provas de Redaçção no ato de
d sua
entre
ega ao fiscal de sala.
Artig
go 19 - O ga
abarito oficia
al da prova será divulga
ado na data provável dee 09/06/2014
4, nos
sites www.unives
sp.br/vestib
bular e www
w.cetroconcu
ursos.org.brr.
Parág
grafo único
o - Qualque
er questiona
amento acerrca da prova
a, com a ddevida justificativa
(prop
posta de reso
olução da qu
uestão), deve
erá ser enca
aminhado SO
OMENTE pella Internet, no
n site
da Ce
etro Concurssos (www.ce
etroconcurs
sos.org.br), em link espe
ecífico, imprreterivelmentte, até
às 23
3h59 do dia 10/06/2014.
Artig
go 20 - O pre
esente Proce
esso Seletivo
o Vestibular oferece bonificações, dee forma a priorizar
o ingrresso dos ca
andidatos na seguinte ord
dem:
I - Ca
andidatos qu
ue se autode
eclarem, no a
ato da inscriição, pretos, pardos ou ííndios (PPI) e que
cursa
aram todo o Ensino
E
Médio ou equival ente em esc
cola pública no
n Brasil;
II - C
Candidatos que
q
não se autodeclara
aram PPI e que cursaram todo o Ensino Méd
dio ou
equivvalente em escola pública
a no Brasil;
III - C
Candidatos fo
ormados há pelo
p
menos 10 (dez) ano
os no Ensino Médio ou eqquivalente.
IV - C
Candidatos que
q se autodeclarem PPI .
§ 1º - Um candid
dato só pode
erá se benefficiar de uma única bonificação, ain da que poss
sa ser
enquadrado em mais
m
de um dos
d Incisos e
e, neste caso
o, prevalecerrá aquela de maior beneffício.
§ 2º - A nota da Redação e da
d Prova Ob
bjetiva dos candidatos
c
in
ncluídos no innciso I deverá ser
multip
plicada pelo fator 1,20; a dos inclu ídos no inciso II, pelo fator 1,15; a dos incluídos no
inciso
o III, pelo fa
ator 1,10 e a dos inclu
uídos no inc
ciso IV, 1,05
5. Outros caandidatos a esse
Proce
esso Seletivo
o Vestibular, que não se enquadrem nos Incisos I a IV acimaa, não terão direito
a bôn
nus.
§ 3º - Em caso de candidattos que rece
eberam a bonificação, a nota final da Redação não
poderá exceder 150 pontos e a nota da
as questões não poderá
á exceder 3000 pontos. Assim,
A
abandonar-se-ão os pontos que excedere
em estes limiites.
§ 4º - Os candida
atos que rea
alizaram o P
Projeto de Ed
ducação de Jovens
J
e Addultos (EJA) estão
incluíídos na bon
nificação, de
esde que te
enham realiz
zado o curs
so em escollas públicas
s para
beneffícios previsttos nos Incis
sos I e II.
§ 5º - Entende-sse por instituições públiicas aquelas
s criadas e mantidas peelo poder público
p
federral, estaduall, municipal ou pelo Diistrito Federral. A gratuidade do ennsino não indica,
necesssariamente, que a esc
cola seja púb
blica. Escola
as vinculada
as a fundaçõões, coopera
ativas,
Sistema S (SES
SI, SENAI, SESC,
S
SEN AC) etc., embora gratu
uitas, SÃO CONSIDERA
ADAS
PART
a junto ao ssetor privado. Do
TICULARES
S em função
o de sua de
ependência administrativ
a
mesm
mo modo, bo
olsas de estu
udo em Instittuições partic
culares, ainda que integrrais, não con
nferem
o dire
eito à bonifica
ação pelo ite
em “escolarid
dade pública
a”.
Artig
go 21 - Para
a fins de cla
assificação, serão consideradas as notas finaiss dos candid
datos,
coloccadas em ord
dem decresc
cente, de aco
ordo com a sua
s 1ª opção de polo de aapoio presen
ncial e
as lisstas de classificação e de
e convocaçã
ão dos candid
datos aprova
ados serão ddivulgadas no
o polo
de apoio pressencial em
m que o candidato realizou as provass e nos sites
www
w.univesp.brr/vestibular e www.cetro
oconcursos
s.org.br na data
d
prevista de 15/07/20
014.
§ 1º - A lista de convocados
s para matríícula conterá
á o nome do
os candidatoos até o limite de
vagass daquele polo
p
de apo
oio presencia
al, com sua
as respectivas classificaações, em ordem
o
decre
escente.
§ 2º - A lista com
m a classifica
ação geral cconterá o nome de todos
s os candidaatos inscritos
s e as
es, incluindo
o os candidattos convocad
dos.
suas classificaçõe
Artig
go 22 - A notta final do ca
andidato serrá a soma do
os pontos ob
btidos na proova de Reda
ação e
no co
onjunto das questões
q
de múltipla esco
olha.
§ 1º - Não haverá
á, em hipótes
se alguma, re
evisão nem vistas
v
de pro
ova ou da Reedação.

§ 2º - Na hipótese
e de anulaçã
ão de alguma
a questão, se
erão atribuídos 5 (cinco) pontos a tod
dos os
candiidatos que re
ealizarem a prova.
p
§ 3º - No caso de
e as notas fiinais serem iguais, o desempate oco
orrerá obedeecendo à seg
guinte
ordem
m de desemp
pate, para a maior nota n
na/no:
a) Pro
ova de Reda
ação;
b) Co
onjunto de qu
uestões de Comunicação
C
o e Expressã
ão em Língua
a Portuguesaa;
c) Co
onjunto de qu
uestões de Matemática;
M
d) Co
onjunto de qu
uestões de Ciências
C
Natu
urais;
e) Co
onjunto de qu
uestões de Ciências
C
Hum
manas;
f) Can
ndidato de maior
m
idade.
Artig
go 23 - A ma
atrícula para os cursos sserá realizada na data prrevista de 177/07/2014 pa
ara os
candiidatos convo
ocados para a lista de 1ª chamada.
§ 1º - A lista de 2ª
2 chamada será
s
formada
a por ordem de classifica
ação dos canndidatos suplentes
para matrícula da
as eventuais vagas dispo
oníveis e serrá afixada no
os polos de aapoio presen
ncial e
univesp.br/v
vestibular e www.cetro
oconcursos
s.org.br na data previs
sta de
nos ssites www.u
18/07
7/2014, send
do a matricula
a no dia 19/0
07/2014.
§ 2º - Caso o ca
andidato tenh
ha indicado, no momentto da inscrição, uma 2ª opção de po
olo de
o presencial ou de turma
a, a chamad
da somente ocorrerá apó
ós serem chhamados tod
dos os
apoio
candiidatos aptos em 1ª opção
o.
§ 3º - Caso as va
agas oferecid
das não seja
am preenchidas pelos ca
andidatos coonvocados na
a 1ª e
na 2ªª lista, outrass serão afixadas, convoccando os clas
ssificados, sempre em o rdem decres
scente
de no
otas finais, sempre
s
com fixação no polo de apo
oio presencia
al e disponibbilização nos
s sites
www
w.univesp.brr/vestibular e www.cetro
oconcursos
s.org.br.
§ 4º A UNIVESP e a Cetro po
oderão, a seu
u critério, rem
manejar vaga
as de polo dee apoio pres
sencial
que n
não preench
her todas as
s suas vaga
as, esgotados todos os candidatos aaptos em 1ªª e 2ª
opçõe
es, para polo
o de apoio presencial qu
ue tenha candidatos aptos em excessso e que disp
ponha
ados.
de esspaço para abrigar
a
os novos matricula
§ 5º Na hipótese de existir mais
m
de um p
polo com candidatos exc
cedentes e ccom condiçõ
ões de
abrigar os novoss alunos, o remanejame
ento de vag
gas obedece
erá a ordem
m decrescen
nte de
candiidatos aptos existente.
§ 6º - Os resulta
ados do Proc
cesso Seletivvo Vestibula
ar, do 2º sem
mestre de 20014, serão válidos
v
apenas para as vagas a que
e se refere esta Resolu
ução, não se
endo necesssária a guarda da
docum
mentação do
os candidato
os por prazo ssuperior a 12
20 dias.
§ 7º - É de inteira
a responsabilidade do ca
andidato a verificação
v
da
as listas de cclassificação
o e de
convo
ocação para matrícula, nas
n datas esttipuladas.
§ 8º - A partir de
d 11/08/201
14, será dis ponibilizado nos sites www.unives
w
sp.br/vestibu
ular e
w.cetroconcu
ursos.org.brr
www
o dessempenho dos
d candidattos inscritos no Process
so Seletivo Vestibular,
V
doo 2º semesttre de
2014, sendo divu
ulgada a nota
a de classificcação geral, bem como as
a notas obtiidas na prov
va, por
discip
plina e a nota
a da Redaçã
ão.
Artig
go 24 - A matrícula
m
do
os candidato
os convocad
dos será re
ealizada noss polos de apoio
prese
encial e depe
enderá da apresentação
a
o de uma fotto 3X4, rece
ente, e uma cópia autenticada
em ca
artório ou có
ópia acompan
nhada do oriiginal, de cad
da um dos se
eguintes doccumentos:
I - certificado de conclusão
c
do
o Ensino Méd
dio ou equiva
alente;
II - histórico escolar completo do Ensino M
Médio ou equ
uivalente;
III - certidão de na
ascimento ou
u casamento
o;
IV - ccarteira de identidade;
V - ca
adastro de pessoa física (CPF);
VI - ttítulo de ele
eitor, para brrasileiros ma
aiores de 18
8 anos, com comprovannte de votação ou
certid
dão de quitaçção eleitoral;
VII - ccertificado qu
ue comprove
e estar em diia com o serrviço militar, para brasilei ros maiores de 18
anos, do sexo ma
asculino;
§ 1º - O candidato
o que se vale
er dos beneffícios dispostos no Artigo
o 20 deverá aapresentar, no
n ato
da matrícula, os documentos
d
comprobató
órios, a saber: declaração
o de próprio punho quan
ndo da
condiição de PPI; histórico escolar
demonstre escolaridade
pública no ensino méd
e
que d
e
dio ou

equivvalente; histó
órico escolarr que demon
nstre término
o do ensino médio ou eequivalente há 10
anos ou mais, conforme
c
o benefício cconcedido. A falta dessa comprovaação implica
ará na
descllassificação sumária do candidato
c
de
este Process
so Seletivo Vestibular,
V
inddependentem
mente
de su
ua classificaçção, com ou sem a bonifiicação.
§ 2º - O candidatto deverá pro
ovidenciar, ccom antecedência, a doc
cumentação necessária para
p
a
efetivvação de su
ua matrícula
a, pois a Se
ecretaria do polo de ap
poio presenccial, em hip
pótese
algum
ma, realizará
á a matrícula
a do candida
ato convocad
do cuja docu
umentação eestiver incom
mpleta,
coloccando a respectiva vaga à disposição
o dos próximo
os classificad
dos.
§ 3º - É de inteira
a responsabilidade do ca
andidato con
nvocado para
a matrícula o comparecim
mento
ao po
olo de apoio
o presencial em que vai estudar, no
o horário esta
abelecido e levando tod
dos os
docum
mentos nece
essários;
§ 4º - Se imposssibilitado de comparecer para realiza
ar a matrícula, o candidaato poderá indicar
o uma procu
uração e os
o documenttos exigidoss. Neste ca
aso, a
um rrepresentantte, portando
UNIV
VESP/ Centro Paula Sou
uza não se responsabilizarão por eventuais
e
errros cometidos no
preen
nchimento do
o requerimen
nto de matríccula (modelo
o fornecido no
o local).
§ 5º - Não serão aceitos histtóricos e/ou certificados de Nível Superior, tamppouco carteirras de
órgão
os de registtro de categ
goria (CORE
EN, CREA etc.)
e
para co
omprovação da conclusã
ão do
Ensin
no Médio.
§ 6º - O candidatto que tenha
a realizado e
estudos equiv
valentes ao Ensino Méd io, no todo ou
o em
parte
e, no exterio
or, deverá apresentar parecer de equivalênc
cia de estuddos emitido
o pela
Secre
etaria Estadu
ual de Educa
ação.
§ 7º - Os docum
mentos em lín
ngua estrang
geira deverã
ão estar visa
ados pela auutoridade consular
brasilleira no país de origem e acompanha
ados da resp
pectiva tradução oficial.
§ 8º - O menor de
e 18 anos de
everá aprese
entar os docu
umentos mencionados noos incisos VI
V e VII
deste
e artigo, tão logo esteja de
d posse desstes.
§ 9º - Não serão aceitos, em hipótese alg uma, docum
mentos por via postal, porr e-mail, via fax
f ou
fora d
do prazo.
Artig
go 25 - O can
ndidato que, dentro do p razo destina
ado à matrícu
ula, não apreesentar a foto
o e os
docum
mentos citad
dos no artigo
o anterior não
o poderá ma
atricular-se e as notas ouu a classifica
ação a
ele atribuídas nass provas do Processo S eletivo Vestiibular, do 2º semestre dee 2014, não terão
qualq
quer valor. Desta
D
forma, o candidatto perderá o direito à vaga
v
e não será incluíd
do em
quaissquer outras listas que, porventura,
p
se
ejam divulga
adas.
Artig
go 26 - Os ittens desta Resolução,
R
in
nclusive as datas previs
stas, poderãoo sofrer eventuais
altera
ações, atualizzações ou acréscimos, e
enquanto não
o consumada a providênncia ou eventto que
lhe d
disser respeitto, até a data da convo
ocação dos candidatos
c
para
p
a provaa correspond
dente,
circun
nstância qu
ue será me
encionada em Edital ou aviso a ser divuulgado nos sites
www
w.univesp.brr/vestibular e www.cetrroconcurso
os.org.br, ou
u, ainda, puublicado no Diário
Oficia
al do Estado.
Parág
grafo único
o – Caso haja
a necessidad
de de alteração das data
as previstas nesta Resolução,
serão
o alteradas para
p
datas po
osteriores, se
endo divulga
adas com anttecedência.
Artig
go 27 - É de inteira responsabilidade
e do candida
ato acompan
nhar a publiccação de tod
dos os
atos, Editais e comunicados referentes a este Proc
cesso Seletiv
vo Vestibulaar, os quais serão
divulg
gados na Intternet, nos sites www.u nivesp.br/ve
estibular e www.cetroc
w
concursos.o
org.br,
deven
ndo, ainda, manter
m
seu endereço,
e
e--mail e telefo
one atualizad
dos, até que se expire o prazo
de va
alidade do Processo Sele
etivo Vestibu
ular, para via
abilizar os co
ontatos neceessários, sob
b pena
de, quando for ch
hamado, perd
der o prazo p
para a maniffestação, cas
so não seja loocalizado.
Artig
go 28 - As de
espesas rela
ativas à parti cipação do candidato
c
no
o Processo S
Seletivo Vesttibular
e à apresentação
o para matríc
cula correrão
o às expensa
as do próprio candidato.
§ 1º - A UNIVESP e a Cetro Concursos se eximem das despesa
as com viageens e estadia dos
candiidatos, em quaisquer das
s fases do P rocesso Sele
etivo Vestibu
ular.
§ 2º - A UNIVESP e a Cetro Concursos não se resp
ponsabilizam por quaisquuer cursos, textos,
aposttilas e outrass publicações
s referentes a este Proce
esso Seletivo
o Vestibular.

Artig
go 29 - Será
á considerad
da, para efeiito de aplica
ação e corre
eção das proovas, a legis
slação
vigen
nte até a data
a de publicaç
ção desta Re
esolução.
Artig
no Cronogra
go 30 - Todass as datas mencionadas
m
ama do Anex
xo IV são proováveis, suje
eitas a
altera
ações, sendo
o de inteira responsabilid
r
dade do candidato acom
mpanhar os eeventos nos meios
inform
mados na pre
esente Reso
olução.
Pará
ágrafo único
o – Caso haja necessida
ade de altera
ação das datas previstass no Cronog
grama,
serão
o alteradas para
p
datas po
osteriores, se
endo divulga
adas com anttecedência.
Artig
go 31 - Integram esta Re
esolução o A
Anexo I – Pollos de apoio presencial ddos dois prim
meiros
anos de curso, o Anexo II – Polos de a
apoio presen
ncial da form
mação especcífica; Anexo
o III –
Progrrama do Processo Seletivo Vestibula
ar e Anexo IV
V – Cronogra
ama.
Artig
go 32 - Os casos
c
omiss
sos serão re
esolvidos con
njuntamente pela Comisssão do Pro
ocesso
Selettivo Vestibular da UNIVESP e pela Cetro Conc
cursos, no que
q
tange à realização deste
Proce
esso Seletivo
o Vestibular .
Artig
go 33 – Esta Portaria entrra em vigor n
na data de sua publicaçã
ão.
CA
ARLOS VOG
GT
Presiden te da UNIVE
ESP
São Paulo
o, 24 de abrril de 2014.

A
ANEXO I – NÚMERO
O DE VAG
GAS E POL
LOS DE APOIO
A
PRE
ESENCIAL
L
LICE
ENCIATURA
A EM CIÊNC
CIAS NATUR
RAIS E
MAT
TEMÁTICA – 2.034 vaga
as

Atividades presenciais
s
Turm
ma A

Turm
ma B

Turrma C

18 va
agas
sába
ado
man
nhã

18 vvagas
sábbado
tarrde

v
18 vagas
3ª--feira
noite

POL
LO ARAÇAT
TUBA – 54 vagas
v
Loca
al: Fatec Ara
açatuba
End
dereço: Av. Prestes
P
Maia, nº 1.764 – Jardim Ipanema
– Arraçatuba – SP.
S CEP: 16.0
052-045.

18 va
agas
sába
ado
tarde

18 vvagas
4ª ffeira
tarrde

v
18 vagas
6ª feira
ta
arde

POL
LO BARRET
TOS – 54 vag
gas
Loca
al: Polo UAB
B de Barretos
s
End
dereço: Rua 21 de Abril, nº 240 – DerbyClu
ub –
Barrretos – SP. CEP:
C
14.787-240.

18 va
agas
sába
ado
man
nhã

18 vvagas
sábbado
tarrde

v
18 vagas
2ª--feira
noite

POL
LO CAPÃO BONITO
B
– 54
5 vagas
Loca
al: Fatec Cap
pão Bonito
End
dereço: Av. Péricles
P
de Freitas,
F
nº 29
96 – Termas
s do
Imbiruçu – Capã
ão Bonito – SP.
S CEP: 18..304-750.

18 va
agas
sába
ado
man
nhã

18 vvagas
sábbado
tarrde

v
18 vagas
5ª--feira
ta
arde

POL
LO CRUZEIR
RO – 54 vag
gas
Loca
al: Fatec Cru
uzeiro (
End
dereço: R. Dr. Othon Barrcelos, s/n° - Cruzeiro – SP.
CEP
P: 12730-010
0.

18 va
agas
Sábado
man
nhã

18 vvagas
Sábbado
tarrde

v
18 vagas
6ª--feira
ta
arde

POL
LO DIADEMA
A – 54 vaga
as
Loca
al: Polo UAB
B de Diadema
a
End
dereço: Rua
a Nossa Senhora
S
dass Vitórias. Nº:
a – SP. CEP
P: 09.910-140
0
249//251 – Centrro – Diadema

18 va
agas
Sábado
man
nhã

18 vvagas
Sábbado
tarrde

18 vagas
v
2ª--feira
noite

POL
LO FRANCA
A – 54 vagas
s
Loca
al: Polo UAB
B de Franca
, nº 1808 – C
End
dereço: Av. Champagnat
C
Centro – Fra
anca
– SP
P. CEP: 14.4
400-320.

18 va
agas
Sábado
man
nhã

18 vvagas
Sábbado
tarrde

18 vagas
v
2ª--feira
noite

POL
LO INDAIAT
TUBA – 54 va
agas
Loca
al: Fatec Indaiatuba
End
dereço: R. Dom
D
Pedro I,
I nº 65 – C
Cidade Nova
a I Inda
aiatuba – SP. CEP: 13334-100.

18 va
agas
Sábado
man
nhã

18 vvagas
Sábbado
tarrde

v
18 vagas
5ª feira
ma
anhã

POL
LO ITAPETIN
NINGA – 54 vagas
Loca
al: Fatec Itap
petininga
End
dereço: R. Drr. João Vieira
a de Camarg
go, nº 104 – Vila
Bartth – Itapetinin
nga - SP. CE
EP: 18205-60
00.

18 va
agas
Sábado
man
nhã

18 vvagas
Sábbado
tarrde

v
18 vagas
6ª feira
ta
arde

POL
LO ITU – 72 vagas
Loca
al: Fatec Ittu Endereço
o: Av. Tirad
dentes, 121
11 Parq
que das Indú
ústrias – Itu – SP. CEP: 1
13.309-640.

agas
36 va
Sábado
man
nhã

36 vvagas
Sábbado
tarrde

Loc
cal dos enco
ontros prese
enciais
POL
LO ARARAS
S – 54 vagas
s
Loca
al: Polo UAB
B de Araras
End
dereço: Av. Nestlé,
N
nº 58
8 – Vila Mich
helin – Arara
as –
SP. CEP: 13.601-005.

POL
LO JALES – 54 vagas
Loca
al: Fatec Jale
es
End
dereço: Rua Vicente Le
eporace, nº 2.630 – Jardim
Trianom – Jaless/SP – CEP: 15703-116.

18 va
agas
Sábado
man
nhã

18 vvagas
Sábbado
tarrde

v
18 vagas
6ª feira
ta
arde

POL
LO JAÚ – 54
4 vagas
Loca
al: Polo UAB
B de Jaú
End
dereço: Rua Quintino Bo
ocaiuva, nº 532 – Centtro –
Jaú – SP. CEP: 17.201-470.

18 va
agas
Sábado
man
nhã

18 vvagas
Sábbado
tarrde

v
18 vagas
4ª feira
noite

POL
LO JUNDIAÍÍ – 72 vagas
Loca
al: Fatec Jun
ndiaí
End
dereço: Av. União
U
dos Fe
erroviários, n º 1760 – Jun
ndiaí
- SP
P. CEP: 1320
01-160.

36 va
agas
Sábado
man
nhã

36 vvagas
6ª ffeira
tarrde

POL
LO MOCOCA
A – 54 vagas
Loca
al: Fatec Mococa
End
dereço: Av. Dr. Américo
o Pereira L ima, s/nº – Jd.
Lavíínia – Mococca - SP. CEP
P: 13736-260
0.

18 va
agas
Sábado
man
nhã

18 vvagas
Sábbado
tarrde

v
18 vagas
4ª feira
ta
arde

POL
LO MOGI MIIRIM – 108 vagas
v
Loca
al: Fatec Mogi Mirim
End
dereço: Rua Ariovaldo Silveira Fra
anco, nº 56
67 –
Jard
dim 31 de Março
M
– Mog
gi Mirim - S P. CEP: 138
801005.

agas
36 va
Sábado
tarde

36 vvagas
4ª ffeira
tarrde

v
36 vagas
6ª feira
ta
arde

POL
LO OSASCO
O – 108 vaga
as
Loca
al: Fatec Osa
asco
End
dereço: Rua
a Pedro Riissato, nº 30 - Vila dos
Rem
médios – Osa
asco – SP. CEP:
C
06296-2
220.

36 va
agas
Sábado
man
nhã

36 vvagas
Sábbado
tarrde

v
36 vagas
4ª feira
ma
anhã

POL
LO PINDAMONHANGAB
BA – 108 va gas
Loca
al: Fatec Pin
ndamonhangaba
End
dereço: Rodo
ovia SP 062
2 – Vereado
or Abel Fab
brício
Diass, nº 4010,, Km 154,5
5 – Bairro Água Pretta –
Pind
damonhanga
aba - SP.
CEP
P: 12445-010
0.

36 va
agas
Sábado
man
nhã

36 vvagas
Sábbado
tarrde

v
36 vagas
6ª feira
ta
arde

POL
LO SANTO ANDRÉ
A
– 10
08 vagas
Loca
al: Fatec San
nto André
End
dereço: Rua Prefeito Justino Paixão, nº 150 - Ce
entro
– Sa
anto André - SP. CEP: 09
9020-130.

36 va
agas
Sábado
tarde

36 vvagas
4ª ffeira
tarrde

v
36 vagas
6ª feira
ta
arde

POL
LO SANTOS
S – 54 vagas
s
Loca
al: Polo UAB
B de Santos
End
dereço: Rua Sete de Settembro, nº 3
34 – Vila Nov
va –
San
ntos – SP. CE
EP: 11.013-3
350.

18 va
agas
Sábado
man
nhã

18 vvagas
Sábbado
tarrde

v
18 vagas
4ª feira
noite

POL
LO SÃO CAETANO DO SUL – 54 va
agas
Loca
al: Fatec São
o Caetano do
o Sul
End
dereço: Rua Bell Alianc
ce, nº 225 – Jardim São
Cae
etano – São Caetano
C
do Sul
S - SP. CE
EP: 09581-42
20.

18 va
agas
Sábado
tarde

18 vvagas
3ª ffeira
tarrde

v
18 vagas
5ª feira
ta
arde

POL
LO SÃO JOS
SÉ DOS CAMPOS – 54 v
vagas
Loca
al: Polo UAB
B Santana - São
S José doss Campos

18 va
agas
Sábado

18 vvagas
Sábbado

v
18 vagas
4ª feira

End
dereço: Av. Olivo
O
Gomes
s, nº 250 – Santana – São
José
é dos Campo
os – SP. CEP: 12.211-11
15.

man
nhã

tarrde

noite

POL
LO SÃO JOS
SÉ DO RIO PRETO
P
– 54
4 vagas
Loca
al: Polo UAB
B de São Jos
sé do Rio Pre
eto
End
dereço: Rua General Glic
cério, nº 394 7 – Vila Imp
perial
– Sã
ão José do Rio
R Preto – SP.
S CEP: 15. 015-400

18 va
agas
Sábado
man
nhã

18 vvagas
Sábbado
tarrde

v
18 vagas
4ª feira
noite

POL
LO SÃO PAU
ULO – ÁGUA
A AZUL – 54
4 vagas
Loca
al: Polo UAB
B – CEU Águ
ua Azul
End
dereço: Av. dos Metalú
úrgicos, nº 1.262 - Cid
dade
P. CEP: 08.4
471-000
Tiradentes – São Paulo – SP

18 va
agas
Sábado
nhã
man

18 vvagas
Sábbado
tarrde

v
18 vagas
4ª feira
noite

POL
LO SÃO PAU
ULO – ALVA
ARENGA – 5
54 vagas
Loca
al: Polo UAB
B – CEU Alva
arenga
End
dereço: Estra
ada do Alvarrenga, nº 3.7
752 – Pedreiira –
o Paulo – SP. CEP: 04.47
74-340
São

18 va
agas
Sábado
man
nhã

18 vvagas
Sábbado
tarrde

v
18 vagas
3ª feira
noite

POL
LO SÃO PAU
ULO – ARIC
CANDUVA – 54 vagas
Loca
al: Polo UAB
B – CEU Aric
canduva
End
dereço: Rua Olga Fadel Abarca, s/nºº - Jardim Santa
Tere
ezinha – São
o Paulo – SP
P. CEP: 03.57
72-020

18 va
agas
Sábado
man
nhã

18 vvagas
Sábbado
tarrde

v
18 vagas
3ª feira
noite

POL
LO SÃO PAU
ULO – BUTA
ANTÃ – 54 v
vagas
Loca
al: Polo UAB
B – CEU Buta
antã
End
dereço: Rua Engenheiro Heitor Antôn
nio Eiras Ga
arcia,
nº 1
1.700/1.870 - Jardim Esm
meralda – S
São Paulo – SP.
CEP
P: 05.588-001

agas
18 va
Sábado
man
nhã

18 vvagas
Sábbado
tarrde

v
18 vagas
4ª feira
noite

POL
LO SÃO PA
AULO – JA
ARDIM PAU
ULISTANO – 54
vagas
Loca
al: Polo UAB
B – CEU Jard
dim Paulistan
no
End
dereço: Rua Aparecida do Taboado
o, s/nº - Jardim
Pau
ulistano – São
o Paulo – SP
P. CEP: 02.8
814-000.

18 va
agas
Sábado
man
nhã

18 vvagas
Sábbado
tarrde

v
18 vagas
5ª feira
noite

POL
LO SÃO PAU
ULO – PARQ
QUE VERED
DAS – 54 vagas
Loca
al: Polo UAB
B – CEU Parq
que Veredass
End
dereço: Rua Daniel Mulle
er, nº 347 - Itaim Paulis
sta –
São
o Paulo – SP. CEP: 08.14
41-290.

18 va
agas
Sábado
man
nhã

18 vvagas
Sábbado
tarrde

v
18 vagas
5ª feira
noite

POL
LO SÃO PAU
ULO – QUIN
NTA DO SOL
L – 54 vagas
s
Loca
al: Polo UAB
B – CEU Quin
nta do Sol
End
dereço: Av. Luiz Imparato
o, nº 564 – C
Cangaíba – São
S
Pau
ulo – SP. CEP
P: 03.819-16
60

18 va
agas
Sábado
man
nhã

18 vvagas
Sábbado
tarrde

v
18 vagas
4ª feira
noite

POL
LO SÃO PAU
ULO – VILA CURUÇÁ – 54 vagas
Loca
al: Polo UAB
B – CEU Vila Curuçá
End
dereço: Av. Marechal
M
Tito
o, nº 3.452 - Jardim Mira
agaia
– Sã
ão Paulo – SP.
S CEP: 08.160-495

18 va
agas
Sábado
nhã
man

18 vvagas
Sábbado
tarrde

v
18 vagas
2ª feira
noite

POL
LO SÃO PAU
ULO – TATU
UAPÉ – 108 vagas
Loca
al: Fatec Tattuapé
End
dereço: Rua Antônio de Barros, nº 8
800 – Tatuap
pé –
São
o Paulo - SP. CEP: 03401
1-000.

36 va
agas
Sábado
man
nhã

36 vvagas
Sábbado
tarrde

v
36 vagas
6ª feira
ta
arde

POL
LO TARUMÃ
Ã – 54 vagas
s

18 va
agas

18 vvagas

18 vagas
v

Loca
al: Polo UAB
B de Tarumã
End
dereço: Rua Girassol, nºº 201 – Cen
ntro – Tarum
mã –
SP. CEP: 19.820
0-000.

ENG
GENHARIAS
S – 1296 vag
gas

Sábado
man
nhã

Sábbado
tarrde

4ª feira
noite

Atividades presenciais
s

POL
LO ARARAS
S – 108 vaga
as
Loca
al: Polo UAB
B de Araras
End
dereço: Av. Nestlé,
N
nº 58
8 – Vila Mich
helin – Arara
as –
SP. CEP: 13.601-005.

36 va
agas
sába
ado
tarde

36 vvagas
2ª-ffeira
nooite

v
36 vagas
5ª--feira
noite

POL
LO BARRET
TOS – 108 va
agas
Loca
al: Polo UAB
B de Barretos
s
End
dereço: Rua 21 de Abril, nº 240 – DerbyClu
ub –
Barrretos – SP. CEP:
C
14.787-240.

36 va
agas
sába
ado
man
nhã

36 vvagas
sábbado
tarrde

v
36 vagas
4ª--feira
noite

POL
LO DIADEMA
A – 54 vaga
as
Loca
al: Polo UAB
B de Diadema
a
End
dereço: Rua
a Nossa Senhora
S
dass Vitórias. Nº:
249//251 – Centrro – Diadema
a – SP. CEP
P: 09.910-140
0

18 va
agas
Sábado
man
nhã

18 vvagas
Sábbado
tarrde

v
18 vagas
2ª--feira
noite

POL
LO FRANCA
A – 108 vaga
as
Loca
al: Polo UAB
B de Franca
, nº 1808 – C
End
dereço: Av. Champagnat
C
Centro – Fra
anca
– SP
P. CEP: 14.4
400-320.

36 va
agas
Sábado
man
nhã

36 vvagas
Sábbado
tarrde

v
36 vagas
2ª--feira
noite

POL
LO JAÚ – 10
08 vagas
Loca
al: Polo UAB
B de Jaú
End
dereço: Rua Quintino
Q
Boc
caiuva, nº 53
32 – Centro –
Jaú – SP. CEP: 17.201-470.

18 va
agas
Sábado
man
nhã
18 va
agas
4ª fe
eira
noite

18 vvagas
Sábbado
tarrde
18 vvagas
5ª ffeira
nooite

v
18 vagas
3ª feira
noite
v
18 vagas
6ª feira
noite

POL
LO SANTOS
S – 108 vaga
as
Loca
al: Polo UAB
B de Santos
End
dereço: Rua Sete de Settembro, nº 3
34 – Vila Nov
va –
San
ntos – SP. CE
EP: 11.013-3
350.

36 va
agas
Sábado
man
nhã

36 vvagas
Sábbado
tarrde

36 vagas
v
2ª--feira
noite

POL
LO SÃO JOS
SÉ DOS CAMPOS – 108
8 vagas
Loca
al: Polo UAB
B Santana - São
S José doss Campos
End
dereço: Av. Olivo
O
Gomes
s, nº 250 – Santana – São
José
é dos Campo
os – SP. CEP: 12.211-11
15.

36 va
agas
Sábado
man
nhã

36 vvagas
Sábbado
tarrde

v
36 vagas
2ª--feira
noite

POL
LO SÃO PAU
ULO – CAMPO LIMPO – 54 vagas
Loca
al: Polo UAB
B – CEU Cam
mpo Limpo
End
dereço: Av. Carlos
C
Lacerd
da, nº 678 - Campo Limpo –
São
o Paulo – SP. CEP: 05.78
89-000

18 va
agas
Sábado
man
nhã

18 vvagas
Sábbado
tarrde

v
18 vagas
4ª feira
noite

POL
LO SÃO PAU
ULO – CASA
A BLANCA – 54 vagas
Loca
al: Polo UAB
B – CEU Cas
sa Blanca
End
dereço: Rua João Dama
asceno, nº 8
85 - Jardim São
P: 05.841-160
0
Luíss – São Paulo – SP. CEP

18 va
agas
Sábado
man
nhã

18 vvagas
Sábbado
tarrde

v
18 vagas
4ª feira
noite

POL
LO SÃO PAU
ULO – CIDA
ADE DUTRA – 54 vagas
Loca
al: Polo UAB
B – CEU Cida
ade Dutra

18 va
agas
Sábado

18 vvagas
Sábbado

v
18 vagas
5ª feira

End
dereço: Av. In
nterlagos, nºº 7.350 - Cida
ade Dutra – São
Pau
ulo – SP. CEP
P: 05.841-16
60

man
nhã

tarrde

noite

POL
LO SÃO PAU
ULO – JAÇA
ANÃ – 54 va
agas
Loca
al: Polo UAB
B – CEU Jaça
anã
End
dereço: Rua Antonio Ce
esar Neto, n
nº 105 - Jardim
Gua
apira – São Paulo
P
– SP. CEP:
C
02.274
4-100

18 va
agas
Sábado
man
nhã

18 vvagas
Sábbado
tarrde

v
18 vagas
3ª feira
noite

POL
LO SÃO PAU
ULO – JAMB
BEIRO – 54 vagas
Loca
al: Polo UAB
B – CEU Jam
mbeiro
End
dereço: Av. José Pin
nheiro Borg
ges, nº 60
0
aianases – São Paulo – SP.
S CEP: 08 .430-810
Gua

18 va
agas
Sábado
nhã
man

18 vvagas
Sábbado
tarrde

v
18 vagas
4ª feira
noite

POL
LO SÃO PAU
ULO – MENINOS – 54 v
vagas
Loca
al: Polo UAB
B – CEU Men
ninos
End
dereço: Rua Barbinos, nºº 111 - São João Clímaco –
o Paulo – SP. CEP: 04.24
40-110
São

18 va
agas
Sábado
man
nhã

18 vvagas
Sábbado
tarrde

v
18 vagas
5ª feira
noite

POL
LO SÃO PA
AULO – PAR
RQUE SÃO
O CARLOS – 54
vagas
Loca
al: Polo UAB
B – CEU Parq
que São Carrlos
End
dereço: Rua Clarear, nº 643 - Jardim
m São Carlo
os –
São
o Paulo – SP. CEP: 08.06
62-590

agas
18 va
Sábado
man
nhã

18 vvagas
Sábbado
tarrde

v
18 vagas
4ª feira
noite

POL
LO SÃO PAU
ULO – PERA
A MARMELO
O – 54 vagas
s
Loca
al: Polo UAB
B – CEU Pera
a Marmelo
End
dereço: Rua Pêra Marme
elo, nº 226 – Jaraguá – São
Pau
ulo – SP. CEP
P: 05.185-42
20

18 va
agas
Sábado
man
nhã

18 vvagas
Sábbado
tarrde

v
18 vagas
2ª feira
noite

POL
LO SÃO PAU
ULO – ROSA
A DA CHINA
A – 54 vagas
s
Loca
al: Polo UAB
B – CEU Ros
sa da China
End
dereço: Rua Clara Petrrela, nº 113
3 - Jardim São
Rob
berto – São Paulo
P
– SP. CEP:
C
03.978
8-500

18 va
agas
Sábado
man
nhã

18 vvagas
Sábbado
tarrde

v
18 vagas
2ª feira
noite

POL
LO SÃO PAU
ULO – VILA ATLÂNTICA
A – 54 vagas
Loca
al: Polo UAB
B – CEU Vila Atlântica
End
dereço: Rua Coronel Jos
sé Venâncio
o Dias, nº 840 Jard
05.160-030
dim Nardini – São Paulo – SP. CEP: 0

18 va
agas
Sábado
man
nhã

18 vvagas
Sábbado
tarrde

v
18 vagas
3ª feira
noite

POL
LO TARUMÃ
Ã – 54 vagas
s
Loca
al: Polo UAB
B de Tarumã
End
dereço: Rua Girassol, nºº 201 – Cen
ntro – Tarum
mã –
SP. CEP: 19.820
0-000.

18 va
agas
Sábado
man
nhã

18 vvagas
Sábbado
tarrde

v
18 vagas
4ª feira
noite

–

ANEXO II – INDICATIIVO DO NÚ
ÚMERO DE
D VAGAS
S E POLOS
S DE APOIO
PR
RESENCIA
AL PARA AS
A FORMA
AÇÕES ES
SPECÍFICA
AS, APÓS
S O TÉRMIINO
DA FORMAÇÃO
O BÁSICA DE DOIS ANOS
A
*
BIOL
LOGIA** (468
8 VAGAS)
Polo Itapetininga - 54
Polo Jales – 54
Polo Jundiaí – 36
6
Polo Mococa – 54
4
Polo Santos – 54
Polo São José do
os Campos – 54
Polo São Paulo - Alvarenga – 54
Polo São Paulo - Quinta do Sol - 54
Polo Tarumã - 54
4

FÍSIC
CA** (522 VA
AGAS)
Polo Diadema - 54
5
Polo Itu – 36
Polo Mogi Mirim – 54
Polo Osasco – 54
4
Polo Pindamonha
angaba – 54
Polo Santo André
é –54
Polo São José do
o Rio Preto – 54
Polo São Paulo - Água Azul - 54
Polo São Paulo - Jardim Paullistano - 54
Polo São Paulo - Tatuapé - 544

MATE
EMÁTICA** ( 540 VAGA
AS)
Polo Araras – 54
Polo Barretos – 54
5
Polo São Paulo - Aricanduva – 54
Polo Capão Bonitto – 54
Polo Cruzeiro – 54
5
Polo Indaiatuba – 54
Polo Jaú – 54
Polo São Paulo - Parque Vere
edas - 54
Polo Santos - 54
Polo São Caetano
o do Sul – 54
4

QUÍM
MICA** (504 VAGAS)
Polo Araçatuba – 54
Polo São Paulo - Butantã – 544
Polo Franca - 54
Polo Itu - 36
Polo Mogi Mirim – 54
Polo Osasco – 54
4
Polo Pindamonha
angaba – 54
Polo Santo André
é - 54
Polo São Paulo - Tatuapé – 336
Polo São Paulo - Vila Curuçáá – 54

ENGE
ENHARIA DE
D COMPUTAÇÃO**
(648 VAGAS)
Polo Araras – 54
Polo Barretos - 54
4
Polo Diadema - 54
5
Polo Franca – 54
Polo Jaú - 54
Polo Santos – 54
Polo São José do
os Campos – 54
Polo São Paulo - Casa Blanca
a - 54
Polo São Paulo - Jaçanã - 54
Polo São Paulo - Jambeiro – 54
Polo São Paulo - Meninos – 54
5
Polo São Paulo - Pera Marme
elo - 54

ENGENHARIA DE
D PRODUÇ
ÇÃO**
(648 VAGAS)
Polo Araras – 54
Polo Barretos - 54
Polo Franca – 54
4
Polo Jaú - 54
Polo Santos – 54
4
Polo São José do
os Campos - 54
Polo São Paulo - Campo Lim po – 54
Polo São Paulo - Cidade Dutrra - 54
Polo São Paulo - Parque Sãoo Carlos – 54
4
Polo São Paulo - Rosa da Chhina – 54
Polo São Paulo - Vila Atlânticca – 54
Polo Tarumã - 54
4

*Suje
eito a alteraçções em função de soliccitação por parte
p
dos es
studantes maatriculados, desde
d
que vviabilizadas em
e polo cred
denciado pre
eexistente.
**O o
oferecimento
o de turma para a form
mação espec
cífica num da
ado polo ficca condicionada à
existê
ência de, pelo menos, 18
8 alunos inte
eressados. Caso
C
contrário, será sugeerida formaçã
ão em
outra
a área naqu
uele polo ou
u o remane
ejamento para outro po
olo participannte do proc
cesso,
confo
orme dispõem
m os §§ 4º- 6º
6 do artigo 4
4º da presente Portaria.

ANEXO IIII – PROGRAMA DO
O PROCES
SSO SELE
ETIVO VES
STIBULAR
R
Para detalhamento do Progra
ama, consulta
ar o Currículo do Ensino Médio ofereecido pela
Secre
etaria de Esttado da Educ
cação, dispo
onível em
http:///www.educ
cacao.sp.gov
v.br/portal/p
projetos/currriculo-do-es
stado-de-saao-paulo.
COM
MUNICAÇÃO
O E EXPRESSÃO EM LÍN
NGUA PORT
TUGUESA
Esferras de ativida
ades sociais da linguage m: contempllando uma análise da línggua e da literatura
em su
ua dimensão
o social.
Leiturra e expresssão escrita: estudo
e
das ccaracterística
as dos gêneros textuais, desde o lug
gar do
recep
ptor e/ou produtor na matterialidade e
escrita da ling
guagem verb
bal.
Funcionamento da língua: análise intterna da língua e da literatura como realid
dades
(interrsemióticas).
à produçãoo e escuta do
e aspectos relacionados
Comp
preensão e discussão
d
orral: estudo de
r
o texto
oral.
Para detalhamento, consultarr os sites:
www.univesp.br/vvestibular
http:///www.educa
acao.sp.gov.b
br/a2sitebox//arquivos/doc
cumentos/23
37.pdf.

ou

MATE
EMÁTICA
Núme
eros: Númerros e sequên
ncias; análise
e combinatórria e probabilidade; equaações algébrricas e
núme
eros complexxos; estatística.
Funções de 1º e 2º
2 graus, exp
ponencial e llogarítmica; estudo das funções.
f
Geom
metria/Relaçõ
ões: trigonometria, matrrizes, determ
minantes e sistemas linneares; geom
metria
métrica e espacia
al; geometria
a analítica.
Para detalhamento, consultarr:
www.univesp.br/vvestibular
http:///www.educa
acao.sp.gov.b
br/a2sitebox//arquivos/doc
cumentos/23
38.pdf.

ou

NCIAS NATU
URAIS
CIÊN
ologia
a) Bio
A inte
erdependênccia da vida – Os seres vivvos e suas in
nterações.
A inte
erdependênccia da vida – A intervençã
ão humana e os desequilíbrios ambieentais.
Qualiidade de vida
a das popula
ações human
nas – A saúd
de individual, coletiva e aambiental.
Identidade dos se
eres vivos – Organização
o celular e funções vitais básicas.
As funções vitais básicas.
e variabilida
Transsmissão da vida e mecanismos de
ade genética
a – Variabillidade genéttica e
hered
ditariedade.
DNA – A receita da
d vida e seu
u código; esttrutura e atua
ação; tecnolo
ogias de mannipulação.
DNA – Tecnologia
as de manipulação.
Diverrsidade da vida – O desa
afio da classifficação bioló
ógica.
Base
es biológicas da classifica
ação.
Diverrsidade da vida e especifficidades doss seres vivos
s.
Biologia das plantas.
Biologia dos anim
mais.
Orige
em e evoluçã
ão da vida – Hipóteses e teorias.
b) Físsica
Movim
mentos – Grrandezas, variações e co
onservações.
Leis d
de Newton.
Traba
alho e energia mecânica.

Equilíbrio estático
o e dinâmico.
Unive
erso, Terra e vida.
Calorr, ambiente e usos de energia.
Som,, imagem e comunicação
c
o.
Luz e cor.
Onda
as eletromagnéticas.
Equip
pamentos elé
étricos.
Circu
uitos elétricoss.
Camp
pos e forças eletromagné
éticas.
Matéria, proprieda
ades e consttituição.
c) Qu
uímica
Transsformação química na na
atureza e no sistema produtivo.
Comb
bustíveis – trransformação química, m
massas envo
olvidas e prod
dução de eneergia.
Reag
gentes e prod
dutos – relaç
ções em masssa e energia
a.
Prime
eiras ideias sobre
s
a cons
stituição da m
matéria; átom
mos, moléculas, ligações químicas.
Metais – processo
os de obtenç
ção.
Repre
esentação de transforma
ações químiccas.
Relaçções quantita
ativas envolv
vidas na tran
nsformação química.
q
Água
a e seu consu
umo pela soc
ciedade.
O com
mportamento
o dos materiais e os mod
delos de átom
mo.
Atmo
osfera como fonte
f
de matteriais para u
uso humano..
Hidro
osfera como fonte de matteriais para u
uso humano..
Biosffera como fon
nte de materriais para uso
o humano.
O que
e o ser huma
ano introduz na atmosferra, hidrosfera
a e biosfera.
Para detalhamento, consultarr:
www.univesp.br/vvestibular
http:///www.educa
acao.sp.gov.b
br/a2sitebox//arquivos/doc
cumentos/23
35.pdf.

ou

NCIAS HUMA
ANAS
CIÊN
a) HIS
STÓRIA
Pré-h
história.
Antiguidade: Egitto e Mesopotâmia; hebre
eus, fenícios
s e persas; civilização
c
grrega; o Impé
ério de
Alexa
andre e a fussão cultural do Oriente ccom o Ocide
ente; a civiliz
zação romanna e as migrações
bárba
aras; Império
o Bizantino e o mundo árrabe; os Fran
ncos e o Império de Carloos Magno.
Socie
edade Feuda
al.
Rena
ascimento co
omercial e urbano e forma
ação das mo
onarquias na
acionais.
Socie
edades africa
anas da regiã
ão subsaaria
ana até o séc
culo XV.
A vida na América
a antes da conquista eurropeia.
Reforrma e Contra
arreforma; fo
ormação dos Estados Absolutistas Eu
uropeus.
Enco
ontros entre europeus
e
e as
a civilizaçõe
es da África, da Ásia e da
a América.
Revo
olução Inglessa; Iluminism
mo; indepen dência dos Estados Un
nidos da Am
mérica; Revo
olução
Franccesa e Impérrio Napoleôn
nico.
Proce
essos de independência e formação territorial na América Lattina.
A Revolução Indu
ustrial inglesa
a; a luta por direitos sociiais no século XIX; sociaalismo, comunismo
e ana
arquismo.
Estad
dos Unidos da
d América no
n século XIX
X; primeiro e segundo reinados no Brrasil.
Abolição da escra
avatura e imiigração euro
opeia para o Brasil.
O ima
aginário repu
ublicano.
Imperialismos, Go
obineau e o racismo.
eira e Segun
nda Guerras Mundiais.
Prime
O Período Vargass.
O mu
undo pós-Seg
gunda Guerrra e a Guerra
a Fria.
Movim
mentos socia
ais e políticos na América
a Latina e no
o Brasil nas décadas
d
de 1950 e 1960
0.

Revo
olução Cubana; movimento operário
o no Brasil; golpes militares no Braasil e na Am
mérica
Latina
a; tortura e direitos
d
huma
anos; o pape
el da socieda
ade civil e do
os movimenttos sociais na
n luta
pela rredemocratizzação brasile
eira.
Atualidade.
b) GE
EOGRAFIA
Carto
ografia e pod
der.
Geop
política do mundo contem
mporâneo.
Os se
entidos da gllobalização.
A eco
onomia globa
al.
Naturreza e riscoss ambientais.
Globa
alização e urrgência ambiental.
Territtório brasileirro.
O Bra
asil no sistem
ma internacio
onal.
Os circuitos da prrodução.
Rede
es e hierarquias urbanas..
Dinâm
micas demog
gráficas.
Recu
ursos naturaiss e gestão do território.
Regio
onalização do espaço mu
undial.
Choq
que de civiliza
ações: religiõ
ões, questõe
es étnico-cultturais etc..
A África no mundo global.
Geog
grafia das red
des mundiais
s.
Uma geografia do
o crime.
c) FIL
LOSOFIA
Por q
que estudar Filosofia?
F
Áre
eas da Filoso
ofia.
A Filo
osofia e outra
as formas de
e conhecime
ento 1ª série do Ensino Médio.
M
Introd
dução à Filossofia Política
a.
Teorias do Estado
o.
Filoso
ofia Política.
Introd
dução à ética
a.
Introd
dução à Teoria do Indivíd
duo.
Filoso
ofia, Política e Ética.
Desa
afios éticos co
ontemporâne
eos.
d) SO
OCIOLOGIA
O que
e permite ao
o aluno viver em sociedad
de?
O que
e nos une co
omo humano
os? O que no
os diferencia?
O que
e nos desigu
uala como hu
umanos?
De on
nde vem a diversidade so
ocial brasileiira?
Qual a importância da cultura
a na vida soccial?
Qual a importância do trabalh
ho na vida so
ocial brasileirra?
O alu
uno em meio aos significa
ados da violê
ência no Bra
asil.
O que
e é cidadania
a?
Qual a importância da particip
pação política
a?
Qual é a organiza
ação política do Estado b
brasileiro?
O que
e é não cidadania?
Para detalhamento, consultarr:
www.univesp.br/vvestibular ou
http:///www.educa
acao.sp.gov.b
br/a2sitebox//arquivos/doc
cumentos/23
36.pdf

A
ANEXO IV – CRONOGRAMA D
DO PROCE
ESSO SEL
LETIVO VE
ESTIBULA
AR
DATA
AS PROVÁ
ÁVEIS
Data
as Prováveiis
28/04
2
A 16/05/14
28 a 30/04/14

Even
ntos
Períod
do de inscrição
o via Internet.
Períod
do de solicitaç
ção de isenção ou redução do
o pagamento da
d taxa de insccrição.

12/05/14

Divulg
gação no site da Cetro Con
ncursos dos Resultados
R
das
s análises doss pedidos de isenção de ta
axa de
inscrição.

13/05/14

Prazo
o recursal referrente aos indefferimentos dos
s pedidos de isenção de taxaa de inscrição.

15/05/14

Divulg
gação no site da
d Cetro Concu
ursos da anális
se dos recurso
os dos pedidoss de isenção de
e taxa de inscrrição.

Até
é 14h de 16/05//14

o para que, no
o site da Cetrro Concursos, os candidato
os que obtiverram indeferime
ento da isenç
ção ou
Prazo
reduç
ção imprimam o boleto banc
cário com o valor total da taxa de Inscriçção, os candid
datos que obtiveram
reduç
ção da taxa de inscrição imp
primam o boleto bancário co
om valor parciial e os candid
datos que obtiveram
isençã
ão total imprim
mam o Compro
ovante de Isenç
ção.

16/05/14

Vencimento do bole
eto do pagamen
nto da taxa de inscrição.

26/05/14

Divulg
gação da homo
ologação das i nscrições no site
s da Cetro Concursos.

04/06/14

Public
cação oficial e divulgação no
o site da Cetro Concursos do
o Edital de Con
nvocação para as Provas.

08/06/14

Aplica
ação das Prova
as.

09/06/14

Divulg
gação no site da
d Cetro Concu
ursos do Gaba
arito da prova.

10/06/14

Interp
posição de que
estionamentos das questões de provas no site
s da Cetro C
Concursos.

15/07/14

Public
cação oficial e divulgação no
o site da Cetro Concursos da lista de 1ª chaamada.

17/07/14

Períod
do de matrícula nos polos pa
ara a lista de 1ªª chamada.

18/07/14

Public
cação oficial e divulgação no
o site da Cetro Concursos da lista de 2ª chaamada.

19/07/14

Períod
do de matrícula nos polos pa
ara a lista de 2ªª chamada.

21 a 26/07/14

Semana de início da
as aulas

11/08/14

Divulg
gação detalhad
da das notas n o site da Cetro
o Concursos.

A definir

Public
cação oficial e divulgação no
o site da Cetro Concursos da lista de 3ª chaamada.

