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PROCESSO SELETIVO FAINIC 2019/2°SEMESTRE
Edital de Vestibular Agendado
A Direção-Geral da Faculdade Enéas Resque, na conformidade do que dispõe a Legislação
Educacional vigente e do que estabelece o Regimento Geral da Faculdade, torna pública a abertura das
inscrições do processo seletivo 2019, para ingresso no segundo semestre, visando ao preenchimento de
vagas do curso de Bacharelado em Enfermagem, obedecendo às condições constantes deste Edital.
1. INSCRIÇÕES E PROCEDIMENTOS
1.1.

As inscrições devem ser feitas pela internet, através do site www.fainic.edu.br

1.2.

No ato de inscrição, o candidato deve preencher um formulário, informando os seus dados
cadastrais.

1.3.

Período de inscrição: a partir de 21/05/2019.

1.4.

No formulário de inscrição o candidato indicará a data e horário desejado, escolhido entre as
opções apresentadas.

1.5.

Será cobrada uma taxa de inscrição no valor de R$ 20,00.

1.6.

A comprovação do pagamento da taxa gerada no ato de inscrição, deverá ser levada no dia
da prova, assim como a apresentação de um documento oficial de identificação com foto.

1.7.

Poderão inscrever-se, no processo seletivo da FAINIC, os candidatos que tenham concluído o
Ensino Médio, estando os mesmos cientes de que a não apresentação dos documentos
comprobatórios implicará automática perda do direito à vaga.

1.8.

A inscrição implica, por parte do candidato, reconhecimento e aceitação de todas as condições
previstas neste Edital.

2. CURSO, VAGAS, TURNOS, DURAÇÃO E ATO LEGAL
Curso

Duração

Bacharelado em
Enfermagem

10
semestres

Vagas
Manhã
52

Vagas
Noite
53

Total

Ato legal

105

Portaria 634 de
28/06/2017, publicada
em D.O.U em
29/06/2017

3. PROVAS
3.1.

A avaliação será por meio de uma Redação, que avaliará a capacidade de o candidato
produzir, em registro semiformal, um texto que atenda às exigências da proposta formulada
pela Banca Examinadora e que revele o domínio da norma padrão da língua portuguesa. O
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texto produzido deverá apresentar as características de um determinado gênero, revelando
coerência e reflexão crítica sobre o tema proposto
Redação

Mínimo de 20 linhas

Valor: 100 pontos

3.2.

Período: de acordo com as opções apresentadas no formulário de inscrição.

3.3.

A escolha da data da prova deve ser feita com pelo menos dois dias úteis de antecedência
da realização da mesma.

3.4.

O candidato deverá comparecer ao local da prova, com 30 minutos de antecedência, ao início
das
mesmas,
carteira
de
identidade,
lápis
e
caneta
esferográfica.

3.5.

Caso haja mais de um candidato inscrito no mesmo dia e horário, o prazo de tolerância para
os candidatos retardatários é de 15 minutos, além de não poder deixar a sala com menos de
1 hora a partir do início da prova.

3.6.

Em hipótese alguma haverá revisão ou vista de provas.

3.7.

O preenchimento das vagas oferecidas será feito pelos candidatos com maior número de
pontos no Processo Seletivo.

4. CLASSIFICAÇÃO
4.1.

A nota mínima para classificação no processo seletivo é 60 (sessenta).

4.2.

A classificação será feita na ordem decrescente, segundo a totalização dos pontos.

4.3.

Havendo candidatos ocupando idêntica classificação, com a mesma totalização de pontos,
far-se-á o desempate, tendo preferência o candidato mais idoso.

4.4.

A divulgação dos resultados será realizada pela Secretaria Acadêmica por telefone e e-mail
indicados pelos candidatos no ato de inscrição.

5. MATRÍCULA
5.1

Será considerado desistente o candidato que deixar de comparecer à matrícula, seja qual for
o motivo, sendo chamado o candidato imediatamente seguinte na classificação.

5.2

Os candidatos classificados dentro do número de vagas fixado deverão efetuar sua matrícula
até 12/08/2019, na Avenida Nélson Cardoso, 640, Tanque.

5.3

Os candidatos para efetuarem sua matrícula deverão apresentar a seguinte
documentação exigida:
▪ Certificado de conclusão do ensino médio (ex. 2º grau) ou equivalente (original e
2(duas) fotocópias);
▪ Histórico Escolar do ensino médio (ex. 2º grau), ou equivalente (original e 2(duas)
fotocópias);
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▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

6.

Fotocópia do Diário Oficial do Estado, com a devida publicação do seu nome (para os
concluintes do ensino médio - ex. 2º grau - após 1985);
Documento oficial de identidade (original e 2(duas) fotocópias);
Título de Eleitor (se maior de 18 anos) (original e 2(duas) fotocópias);
Prova de que está em dia com as suas obrigações militares (se do sexo masculino e
maior de 18 anos) (original e 2(duas) fotocópias).
Certidão de nascimento ou casamento (original e 2(duas) fotocópias autenticadas);
CPF (original e 2(duas) fotocópias);
Comprovante de residência;
Requerimento de matrícula;
Duas fotos 3 x 4 (recente e de frente);
No caso de o candidato que tenha concluído o curso de Ensino Médio (ex. 2º grau) no
exterior, deverá apresentar declaração de Equivalência de Curso, expedida pelo
Conselho Estadual de Educação bem como a declaração de excepcionalidade positiva
expedida pelo Conselho Nacional de Educação apresentada no ato da inscrição do
processo seletivo.

DISPOSIÇÕES GERAIS

6.1

A reclassificação obedecerá aos mesmos critérios aplicados à classificação.

6.2

Terá a matricula cancelada, a qualquer época, o candidato que tiver
realizado o
Processo Seletivo fazendo uso de documentos e informações falsas, fraudulentas eivadas
de irregularidades ou outros ilícitos.

6.3

Será também excluído do Processo Seletivo, ou anuladas suas provas, a critério da
Comissão Organizadora do Processo Seletivo, a qualquer tempo, o candidato que:
a) Durante a realização da prova for surpreendido em comunicação com outro candidato,
verbalmente, por escrito, ou por qualquer outra forma; ou, portanto, máquinas
calculadoras, celular ou similares.
b) Após a realização da prova for detectado, por meio visual, grafológico ou eletrônico,
que o candidato utilizou de meios ilícitos na realização da prova.

6.4

O presente Processo Seletivo é válido para matrícula no 2º semestre de 2019.
Rio de Janeiro, 20 de maio de 2019.
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