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O

O Diretor da FACULDADE INTERNACIONAL SIGNORELLI, recredenciada pela Portaria Nº 557, publicada no D.O.U.
em 03/06/2015, para a oferta de cursos de graduação, torna público
que estarão abertas, no período especificado no calendário de cada
concurso, as inscrições para os processos seletivos para os cursos de
graduação, na modalidade presencial, conforme quadro a seguir,
observando-se as respectivas vagas por curso.

I. DOS CURSOS E VAGAS
1.1

O total de vagas oferecidas no processo seletivo 2015.2 é de 2.292 (Dois
mil duzentos e noventa e dois), sendo deste total 1842 (mil oitocentos e
quarenta e dois) vagas são remanescentes e 450 (qutrocentos e cinquenta)
vagas previstas para o primeiro semestre de 2015.2.

1.2

A distribuição, das vagas por curso, turno e semestre, a serem preenchidas de acordo com ordem de classificação dos candidatos encontra-se na
tabela de vagas abaixo:
CURSOS

TURNO

VAGAS

Pedagogia (Licenciatura)
Portaria de Reconhecimento nº 408 de
30/08/2013

NOTURNO

Remanescentes – 242
Vagas do semestre 2015.2 – 50
Total de Vagas: 292

Administração (Bacharelado)
Portaria MEC n° 704, de 18/12/2013 Renovação de Reconhecimento

NOTURNO

Remanescentes – 844
Vagas do semestre 2015.2 – 100
Total de Vagas: 944

Direito (Bacharelado)
Portaria nº 301, de 15/04/2015

DIURNO

Vagas do Semestre 2015.2 - 174

Gestão Financeira (Tecnológico)
Portaria nº 210, de 27/03/2014

NOTURNO

Remanescentes – 143
Vagas do semestre 2015.2 – 60
Total de Vagas: 203

Logística (Tecnológico)
Portaria nº 600, de 29/10/2014

NOTURNO

Remanescentes – 160
Vagas do semestre 2015.2 – 60
Total de Vagas: 220

Comércio Exterior (Tecnológico)
Portaria nº 670, de 11/11/2014

NOTURNO

Remanescentes – 156
Vagas do semestre 2015.2 – 60
Total de Vagas: 216

Tecnologia da Informação (Tecnológico)
Portaria nº 670, de 11/11/2014

NOTURNO

Remanescentes – 155
Vagas do semestre 2015.2 – 60
Total de Vagas: 215

Recursos Humanos (Tecnológico)
Portaria nº 599, de 29/10/2014

NOTURNO

Remanescentes – 142
Vagas do semestre 2015.2 – 60
Total de Vagas: 202
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II. DOS REQUISITOS PARA PARTICIPAR DO PROCESSO SELETIVO 2015.2
2.1

O candidato inscrito para o Processo Seletivo deste Edital deverá ter concluído o Ensino Médio ou equivalente. Não será permitida a matrícula
de candidatos aprovados no processo seletivo que não preencherem este
requisito, conforme Portaria 391/D.O.U. de 07/02/2002 (com retificação
no dia 13/02/2002).

III. DAS INSCRIÇÕES
3.1

A inscrição no Concurso Vestibular, será realizada somente através da
página www.faculdadesignorelli.edu.br.

3.2 Ao realizar sua inscrição, o candidato declara conhecimento e aceitação
das normas Previstas no presente Edital e demais instruções complementares, não podendo delas alegar desconhecimento.
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3.3

As inscrições do Processo Seletivo Agendado podem ser feitas com até
1h(uma hora) de antecedência de cada horário disponível para realização
da prova.

3.4

Candidatos com necessidades especiais devem realizar sua inscrição com
antecedência de 2(dois) dias da data agendada para a prova, especificando sua necessidade, além disso, devem entregar por escrito, na Secretaria
a descrição e justificativa da necessidade específica, se possível anexando
laudo médico comprobatório.

3.5

Do Período: As inscrições para o processo seletivo serão efetuadas no
período de (13) treze de junho de 2015 a (15) de agosto de 2015, via Internet, com o preenchimento do “Requerimento de Inscrição” disponível na
página da Faculdade (www.faculdadesignorelli.com.br) ou em um dos
locais de inscrição na Instituição.

3.6

No Requerimento de Inscrição, o candidato deverá identificar o curso, a
data e o horário de sua escolha.

3.7

Cada candidato deverá efetivar uma única inscrição. Caso se identifique
mais de um Requerimento de Inscrição para um mesmo candidato, terá
validade apenas o mais recente.
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CALENDÁRIOS
VESTIBULAR TRADICIONAL
HORÁRIOS DAS PROVAS - 9H
INSCRIÇÕES

10/06/2015
a
18/07/2015

DATAS DAS
PROVAS DE
REDAÇÃO
13/06/2015
20/06/2015
27/06/2015
04/07/2015
11/07/2015
18/07/2015

LOCAL

Faculdade Internacional
Signorelli – Rua Araguaia,
nº3 Freguesia - Rio de
Janeiro

RESULTADOS
13/06/2015, a partir das 16h
20/06/2015, a partir das 16h
27/06/2015, a partir das 16h
04/07/2015, a partir das 16h
11/07/2015, a partir das 16h
18/07/2015, a partir das 16h

MATRÍCULA

Após a
divulgação
do Resultado

PROCESSO SELETIVO ENEM
INSCRIÇÕES
Diariamente

RESULTADOS
Diariamente, às 16h

MATRÍCULA
Imediata

VESTIBULAR AGENDADO
DATA/HORA
Prova de Redação de segunda
a sexta-feira, às
15, 18 e 19h;
aos sábados às
9h e 10h

LOCAIS DE INSCRIÇÃO
Consulte:
http://www.faculdadesignorelli.com.br/vestibular

MATRÍCULA
Após a
divulgação
do Resultado
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IV. DOS CANDIDATOS QUE OPTAREM PELA UTILIZAÇÃO DA
NOTA DO ENEM – EXAME NACIONAL DO ENSINO MÉDIO
4.1

O candidato que desejar utilizar a nota do ENEM deverá realizar a inscrição para a participação no Processo Seletivo.

4.2

O candidato deverá informar, obrigatoriamente, o número de registro do
ENEM no ato da inscrição para posterior coleta da informação junto ao
cadastro do INEP/MEC.

4.3

Será automaticamente desclassificado o candidato que não obtiver nota
igual ou superior a 200 (duzentos) na Redação do ENEM.

4.4

A opção pela utilização da nota do ENEM no Processo Seletivo não garante a aprovação do candidato. É de responsabilidade do candidato inscrito com a opção somente ENEM certificar-se de sua aprovação e comparecer a secretaria para realizar os procedimentos de matrícula dentro
dos prazos previstos neste edital.

4.5

O resultado do candidato optante pelo ENEM será divulgado juntamente com os demais candidatos.

V. DO APROVEITAMENTO DE NOTA
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5.1

O candidato que tenha sido aprovado em Processo Seletivo anterior na
Instituição, dentro da mesma MODALIDADE DE ENSINO, porém tenha
perdido o prazo de matrícula, poderá utilizar o recurso de aproveitamento de nota DOS CANDIDATOS.

5.2

Será considerada a aprovação obtida no evento anterior a este, e o candidato será migrado automaticamente para o Processo Seletivo atual, após
o prazo final de matrícula do evento em que participou, incluindo-se na
classificação dos aprovados neste processo.

5.3

O resultado será divulgado após a migração de todos os candidatos para
o novo evento.

5.4

É de responsabilidade do candidato aprovado com a opção APROVEITAMENTO DE VESTIBULAR certificar-se de sua aprovação e comparecer a secretaria para realizar os procedimentos de matrícula dentro dos
prazos previstos neste edital.

Edital DG nº013 /2015.2 - Vestibular na Modalidade Presencial

VI. DOS CANDIDATOS COM NECESSIDADES EDUCACIONAIS
ESPECIAIS
6.1

As pessoas com necessidades educacionais especiais serão atendidas conforme a especificidade de cada caso, de acordo com o que regulamenta a
legislação brasileira e as normas do Processo Seletivo.

6.2

O candidato com necessidades educacionais especiais deverá caracterizar
sua condição especial no campo específico para tal, constante do formulário
de inscrição para o vestibular.

6.3

Os candidatos que não marcarem a opção de Necessidade Educacional Especial no ato da inscrição, não poderão contar com as adequações necessárias às suas condições especiais, devido ao desconhecimento dessas condições por parte da Instituição.

6.4

Estão inseridas no rol de pessoas com necessidades educacionais especiais
as pessoas com deficiência. Consideram-se pessoas com deficiência aquelas
que se enquadram nas categorias discriminadas no Decreto nº 5.296 de 02 de
dezembro de 2004.

6.5

As pessoas com deficiência serão asseguradas as condições especiais previstas na legislação brasileira, em particular a Portaria nº 3.284 do MEC de 07
de novembro de 2003 e o aviso ministerial circular nº 277/ MEC/GM. Participarão do Processo Seletivo em igualdade de condições com os demais
candidatos, no que se refere ao conteúdo das provas, à avaliação e critérios
de aprovação, ao dia, horário e local de aplicação das provas e à nota mínima
exigida para a aprovação.

VII. DA PROVA E FORMA DE AVALIAÇÃO
7.1

O Vestibular é realizado na forma de PROVA DISCURSIVA, que consiste na
PRODUÇÃO DE UM TEXTO ESCRITO EM LÍNGUA PORTUGUESA, EM
FORMATO DE REDAÇÃO, de caráter eliminatório e classificatório.

7.2

A prova de Redação consistirá na elaboração de um texto em prosa de caráter dissertativo-argumentativo, em Língua Portuguesa, a ser desenvolvido a
partir de um tema de ordem social, cultural, política e/ou científica.

7.3

A prova de Redação visará à demonstração, pelo candidato, de clareza de
exposição, de capacidade de síntese, de ordenação lógica de pensamento e
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de argumentação. Para esse fim, serão considerados para efeitos de avaliação os aspectos morfológicos e sintáticos da língua portuguesa, a coesão textual, a coerência textual, a estruturação do parágrafo e o desenvolvimento
do tema.
7.4

A prova de Redação terá caráter eliminatório, sendo considerado aprovado
o candidato que obtiver o grau mínimo de 6,0 (seis) pontos, obtido numa
escala de 0 (zero) a 10 (dez). 7.5

7.5

O candidato deverá produzir um texto com extensão mínima de 15 (quinze)
linhas e máxima de 20 (vinte) linhas.

7.6

A redação será manuscrita, com letra legível, sem rasuras e caneta esferográfica em tinta preta ou azul, que deve ser levada pelo candidato.

7.7

Será entregue ao candidato um caderno de provas contendo folha para rascunho e folha definitiva, sendo desconsiderado, para efeito de avaliação,
qualquer fragmento de texto que for escrito fora do local apropriado.

VIII. DA APROVAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO NO PROCESSO SELETIVO
8.1

Será considerado aprovado o candidato que obtiver o grau mínimo necessário na prova de Redação, conforme o item 7.4.

IX. DA DIVULGAÇÃO DO RESULTADO FINAL
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9.1

O resultado da prova será divulgado em até 48 (quarenta e oito) horas
por meio do site http://www.faculdadesignorelli.com.br/vestibular/resultado.html.

9.2

Serão consideradas oficiais e válidas somente as listas dos aprovados e
classificados.
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X. DOS PROCEDIMENTOS PARA A MATRÍCULA
10.1 O candidato classificado somente poderá efetuar a matrícula no curso em
que foi aprovado.
10.2 O requerimento de matrícula será analisado somente mediante o pagamento do boleto referente à primeira parcela do curso contratado, bem
como a entrega dos documentos abaixo listados:
a) 1 cópia autenticada do Certificado e/ou o Diploma registrado na Secretaria de Educação do Estado;
b) 1 cópia autenticada do Histórico Escolar do Ensino Médio;
c) 1 cópia simples da Certidão de Nascimento e/ou de Casamento;
d) 1 cópia simples do RG Civil: emitido pela Secretaria de Segurança
Pública do Estado de emissão com o mesmo nome presente na Certidão
Civil (CNH não tem valor de RG civil);
e) 1 cópia simples do CPF (mesmo que presente no RG Civil);
f) 1 cópia simples do Título de Eleitor (frente e verso no mesmo documento);
g) 1 cópia simples do Certificado de Alistamento Militar ou Certificado
de Reservista, para alunos do sexo masculino e maiores de 18 anos (frente e verso no mesmo documento);
h) 1 cópia simples do Comprovante de Residência (preferencialmente
em nome do aluno);
i) 1 foto 3x4 recente;
j) Requerimento de matrícula devidamente preenchido (disponível na
Secretaria);
k) Contrato de Prestação de Serviços Educacionais (disponível na Secretaria);
l) Pagamento da 1ª parcela da parcela;
m) Alunos estrangeiros deverão apresentar, adicionalmente aos documentos supra descritos, comprovante de conclusão do Ensino Médio
ou equivalente (Histórico Escolar), com tradução realizada por tradutor
juramentado e Revalidação de Estudos.
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10.3 O não pagamento da primeira parcela dentro do prazo estipulado implicará o impedimento da concretização da matrícula e consequente perda
de vaga.
10.4 O ato de matrícula inicial importa no compromisso de o matriculado
obedecer ao Regimento Geral da Faculdade Internacional Signorelli.
10.5 Será eliminado, a qualquer tempo, mesmo após a matrícula, o candidato
classificado que tenha realizado o Vestibular usando documentos ou informações falsas, meios ilícitos, não tenha concluído o Ensino Médio ou
equivalente antes da matrícula, não cumprindo à Instituição de Ensino
qualquer reembolso ou ressarcimento por eventuais valores pagos pelo
candidato.

XI. DO CANDIDATO ESTRANGEIRO
11.1 De acordo com o Artigo 97 da Lei 6815/80, no que se refere à situação
jurídica do ESTRANGEIRO no Brasil, os candidatos estrangeiros aprovados em Processo Seletivo deverão apresentar no ato da matrícula os
seguintes documentos:
a) Registro Nacional de Estrangeiro (RNE) devidamente atualizado junto
à Delegacia de Imigração da Polícia Federal;
b) Comprovantes de Conclusão do Ensino Médio ou equivalente (Histórico Escolar), com Tradução Juramentada e Revalidação de Estudos realizados no país estrangeiro, pela Secretaria de Educação, de acordo com a
Lei nº9394 de 20/12/96 – Art. 90 e Resolução nº4/CFE – Conselho Federal
de Educação, de 07 de julho de 1980;
c) Para o estrangeiro que ainda não possua o visto permanente: apresentar também a cópia das seguintes folhas do passaporte: 1) página de
rosto do passaporte em que conste sua identificação e foto; 2) página em
que foi aposto o visto; 3) página em que foi aposto de entrada; 4) página
em que foi aposto o carimbo de registro; 5) protocolo de registro frente e
verso; d) Mais informações, os alunos deverão procurar a Secretaria da
Educação do Estado.
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XII. DA NÃO FORMAÇÃO DE TURMAS
12.1 Fica reservado à Instituição de Ensino o direito à não abertura de turmas
caso o número de alunos matriculados seja inferior a 30 (trinta).

XIII. IMPEDIMENTOS A MATRÍCULA
NÃO TERÁ DIREITO A MATRÍCULA EFETIVADA O CANDIDATO QUE:
13.1 Nos termos da legislação em vigor, somente poderão realizar matrícula
em curso de nível superior os candidatos que tiverem concluído o Ensino
Médio, razão pela qual o Histórico Escolar e a Declaração de Conclusão
do Ensino Médio deverão estar com data da assinatura pelo órgão competente, responsável pela sua emissão, ANTERIOR À DATA DA MATRÍCULA.
13.2 Em caso de não apresentação do Certificado de Conclusão do Ensino
Médio e do Histórico Escolar no ato da matrícula, o candidato deverá
apresentar cópia autenticada da Declaração de Conclusão do Ensino Médio, firmando, obrigatoriamente, termo de compromisso para entrega do
Histórico no prazo improrrogável de 120 (cento e vinte) dias, a contar da
data da assinatura do pedido de matrícula

XIV. CANCELAMENTO DE MATRÍCULA
14.1 É facultado ao aluno matriculado solicitar o cancelamento de matrícula, devendo protocolar a solicitação para o e-mail secretaria@signorelli.edu. br
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XV. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
15.1 O Processo Seletivo, de que trata este Edital, terá tantas fases quantas
forem necessárias para o preenchimento de todas as vagas disponíveis
nos cursos de Pedagogia, de Administração e no Programa Especial de
Formação de Professores.
15.2 A inscrição no Processo de Seleção significará, para todo e qualquer efeito, aceitação expressa, por parte do candidato, de todas as condições,
normas e exigências constantes deste Edital, dos quais não poderá alegar
desconhecimento, bem como de todos os atos que forem expedidos sobre
o Processo de Seleção.
15.3 Não será admitida a realização do Processo Seletivo fora do Polo de
Apoio Presencial da Faculdade Internacional Signorelli.
15.4 É de inteira responsabilidade do candidato o fornecimento de infomações
e a atualização de seu endereço residencial, telefone e endereço eletrônico, enquanto decorrer o certame, não se responsabilizando a Comissão
Organizadora, a Banca Examinadora e a Direção da Faculdade Internacional Signorelli por eventuais prejuízos que possa sofrer o candidato,
em decorrência de informações incorretas ou insuficientes ou, ainda, por
preenchimento inadequado do formulário eletrônico de inscrição.
15.5 Somente fará a Prova de Redação o candidato que apresentar, quando
solicitado, seu documento de identidade com foto e sua confirmação de
inscrição.
15.6 Cada turma dos cursos, de que trata este Edital, só poderá existir se houver, pelo menos, 30 (trinta) estudantes matriculados.
15.7 A validade do presente Processo Seletivo é para o 2º semestre de 2015.
15.8 Durante a realização do curso, poderão ser ofertadas, eventualmente, aulas em datas e horários diferentes daqueles inicialmente programados
para o seu funcionamento, bem como alguns professores, constantes no
quadro docente do curso, em função de impedimento causado por força
maior, poderão ser substituídos por outros, com equivalente qualificação
técnica e acadêmica.
15.9 Os casos omissos serão resolvidos pela Direção da Faculdade Internacional Signorelli, junto à Comissão do Vestibular.
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INÍCIO DAS AULAS: 03 DE AGOSTO DE 2015

ATENÇÃO

Não será permitida a formação de turma cujo número de inscritos aprovados e matriculados seja inferior a 30 (trinta). Caso o oferecimento do(s)
curso(s), pela razão acima, seja suspenso, o candidato será remanejado para
a sua 2ª opção.
Todos os candidatos deverão ler o Manual do Candidato, à disposição no
site www.faculdadesignorelli.com.br e na Diretoria de Admissão e Registro .

Rio de Janeiro, 22 de maio de 2015.

						
						

Hércules Pereira
Diretor Geral
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