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EDITAL  

PROCESSO SELETIVO – GRADUAÇÃO PRESENCIAL 

1º SEMESTRE - ANO 2020 

  

A Diretora Geral da Faculdade de Educação de São Mateus (FAESM), torna público 

através do presente Edital, que estão abertas as inscrições do Processo Seletivo 2020 

para ingresso nos Cursos Superiores de Graduação – Modalidade Presencial. 

 

I. CURSOS: Os cursos são oferecidos na Faculdade de Educação de São Mateus – 

FAESM, Rua Maranhão,144 – Centro - São Mateus – MA. 

 

1. Administração – Bacharelado: Autorizado pela Portaria MEC nº 539 de 21 /07 

/2015 (D.O.U. 22 /07   / 2015 ), 4 anos (8 semestres), Noturno, 100 vagas. 

2. Pedagogia – Licenciatura: Autorizado pela Portaria MEC nº 539    de 21 / 01 /2015 

(D.O.U.   22 / 07 /2015), 4 anos (8 semestres), Noturno, 100 vagas. 

   

II. INSCRIÇÕES: Serão realizadas no período de 16/12/2019 a 17/01/2020, na 

Faculdade de Educação de São Mateus – FAESM, Rua Maranhão,144 – Centro - São 

Mateus – MA, de segunda à sexta-feira das 8h às 21h e aos sábados das 8h às 12h. 

  

Requisitos para inscrição: 

a) Concluintes do Ensino Médio ou equivalente; 

b) Recolhimento de taxa de inscrição (R$ 50,00). 

 

Documentos: 

 - comprovante de pagamento da taxa de inscrição e ficha de inscrição preenchida.  

- Copia do  RG, CPF; 

- Comprovante de Residência; 

- Documento de Conclusão do Ensino médio ou equivalente 

 

mailto:faesm.secretaria@gmail.com
http://www.faesm.com.br/


 
 
 
 
 

Faculdade de Educação de São Mateus – FAESM –  
Credenciada Port MEC 661 de 1/07/2015 - Rua Maranhão N°144 – Centro - 

São Mateus do Maranhão  - MA -     CEP 65470-000  (98)981041763 
Email: faesm.secretaria@gmail.com  site: www.faesm.com.br  

Opção: no ato da inscrição, o candidato deverá optar por 1 (um) dos cursos oferecidos, 

como primeira opção, podendo indicar o outro curso como segunda opção. É vetado 

ao candidato efetuar mais de uma inscrição no mesmo processo seletivo. 

  

III. INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO:   

 

DISCIPLINAS (*) Nº DE QUESTOES 

PORTUGUÊS  10 

MATEMATICA 10 

CONHECIMENTOS GERAIS 10 

REDAÇÃO 0,0 a 10,0 

 

(*) O conteúdo programático das disciplinas encontra-se no anexo deste edital. 

 

Classificação: A classificação será por curso em ordem numérica crescente, de acordo 

com a nota final obtida pelo candidato. O candidato que obtiver nota 0,0 (zero) na 

redação será desclassificado.  

Critérios de Desempate: No caso de empate dar-se-á preferência ao candidato que 

tiver maior idade. 

  

IV. PROGRAMAÇÃO DAS PROVAS: 

  

Período de Inscrições Data da prova 
Horário da 

prova 
Data Resultado Data Matrícula 

        16/12/2019  a 09/01/2020    19/01/2020      9:00h     29/01/2020 
27/01/ a 

03/02/2020 

  

 Na Faculdade de Educação de São Mateus – FAESM, Rua Maranhão,144 – Centro - 

São Mateus – MA. O candidato deverá comparecer no local da prova com uma hora 

de antecedência e permanecer em sala por um período mínimo de 1h. 
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O resultado será publicado no site da instituição dez dias após a realização da prova, a 

partir das 22h (classificação individual), e na instituição a relação nominal dos 

classificados, a respectiva ordem de classificação, e o cronograma das chamadas para 

matrícula. As notas individuais obtidas na Redação não serão divulgadas. 

  

V. DOCUMENTAÇÃO PARA MATRÍCULA – Documentos Obrigatórios:  

1. Originais: comprovante de pagamento das taxas estipuladas, duas foto 3x4 recente, 

e o Contrato de Prestação de Serviços Educacionais.  

2. Fotocópia em tamanho A4 – uma (1) via de cada documento (frente e 

verso): Histórico Escolar do Ensino Médio; Certificado de Conclusão do Ensino Médio 

ou Certificado de Conclusão do Ensino Médio obtido no exterior, juntamente com as 

provas de equivalência de estudos do CEE; CPF; Título de Eleitor; Certidão de 

Nascimento ou Casamento; Cédula de Identidade; Certificado de Reservista (com o 

polegar) e Comprovante de Residência.  Para a matrícula de Portadores de Diploma 

de Curso de Graduação, além dos documentos acima citados, o candidato deverá 

apresentar também o Histórico Escolar do curso de graduação e o respectivo Diploma 

devidamente registrado. 

Para assinatura do Contrato de Prestação de Serviços Educacionais: o candidato 

maior de 18 anos ou emancipado deverá apresentar fotocópia do RG. e do CPF/MF. 

Para o candidato menor de 18 anos, o contrato somente poderá ser assinado pelo pai 

ou responsável legal, desde que esteja munido com procuração com firma 

reconhecida e a apresentação do RG e do CPF/MF. 

As matrículas serão efetivadas após a apresentação completa da documentação 

obrigatória exigida e o deferimento da Diretora Geral. 

  

VI. CALENDÁRIO DAS MATRÍCULAS: As matrículas serão efetuadas na Faculdade de 

Educação de São Mateus – FAESM, Rua Maranhão,144 – Centro - São Mateus – MA: 
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Para 1ª chamada: Dez dias após a realização da prova com a publicação da lista de 

aprovados, na FAESM, de segunda a sexta-feira das 8h às 12h e das 13h às 21h e 

sábados das 8h às 12h.  

 

VII. DISPOSIÇÕES COMPLEMENTARES: 

1) A FAESM reserva-se o direito de ofertar ou não o Processo Seletivo para os cursos 

constantes deste Edital a julgar pelo número de inscritos. Caso o número de inscritos 

no curso escolhido for insuficiente para a realização do Processo Seletivo, o candidato 

poderá realizar o próximo Processo Seletivo para o mesmo período (se a Instituição 

determinar a sua oferta) ou solicitar a devolução da taxa referente à inscrição. 

2) A FAESM reserva-se o direito de determinar ou não a realização das matrículas para 

os cursos constantes deste Edital a julgar pelo número de aprovados no Processo 

Seletivo. 

3) Se o curso pelo qual o candidato optou não atingir a quantidade suficiente de 

aprovados para a realização das matrículas, este poderá optar pelo curso de 2ª opção 

(caso haja a abertura do mesmo) ou pela devolução da taxa referente à inscrição. 

4) O candidato aprovado no processo seletivo realizará sua matrícula na FAESM e 

aguardará o deferimento desta pela Diretora Geral. 

5) A FAESM realizará Processos Seletivos para o preenchimento de Vagas 

Remanescentes obedecendo-se os mesmos critérios estabelecidos anteriormente 

neste edital. 

6) Na eventualidade das vagas oferecidas não serem preenchidas, também poderá ser 

utilizado como critério para preenchimento das vagas remanescentes a transferência 

de alunos regularmente matriculados em outras Instituições de Ensino no ano letivo 

de 2018, e o ingresso de Portadores de Diploma  (registrado) de Curso de Graduação, 

de acordo com as normas e prazos estabelecidos.   

7) São considerados candidatos às provas do Processo Seletivo para ingresso nos 

cursos ofertados, os portadores de certificado de conclusão de ensino médio ou 

equivalente; ou, para as vagas remanescentes, os portadores de diploma de curso de 

graduação. 
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8) Candidatos com necessidades especiais devem obrigatoriamente selecionar a 

respectiva opção no campo especifico e enviar declaração ou atestado médico para a 

FAESM. 

9) O presente Edital tem validade para ingresso no 1º semestre de 2019. Os candidatos 

aprovados para cursos que não contarem com número de alunos suficientes para a 

abertura da turma poderão aproveitar o resultado deste Processo Seletivo dentro do 

prazo de até dezoito meses, sendo seus resultados parametrizados com a classificação 

dos Processos Seletivos futuros. 

10) Os casos omissos, não previstos neste edital, serão resolvidos pela Comissão 

Permanente de Processo Seletivo. 

 

                                   São Mateus do Maranhão - MA, 10 de dezembro  de 2019 

 

 

Profa. Shelyda Coran Pessoa Fernandes 
                        Diretora Geral 
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