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EDITAL 011/2008/FACELI DE ABERTURA DE PROCESSO SELETIVO 2009/1

REVOGA o Edital – 009/2008/FACELI DO PROCESSO ORGANIZATIVO DE INGRESSO

2009, exceto: o caput desse referido Edital no que diz respeito à de inscrição dos candidatos

marcada para o período de 28 de setembro a 15 de outubro de 2008 .

A Diretora Presidente do Conselho Diretor da Fundação FACELI – CONDIR e das

Faculdades Integradas do Ensino Superior do Município de Linhares-ES credenciada

pela Resolução CEE/ES nº 1343/2006, torna público, para conhecimento dos

interessados, que, no período indicado neste Edital, está reorganizado o Processo

Seletivo VEST/2009/1.

O VEST/FACELI/2009/1 segue, a partir da data da publicação do presente EDITAL,

as normas aqui definidas, que a Instituição se obriga a cumprir e os candidatos já

inscritos, declaram, implicitamente, conhecer e com elas concordar.

1. DA INSCRIÇÃO:

1.1 As inscrições realizadas no período de 28 de setembro a 15 de outubro de

2008, que seguiram impreterivelmente as normas abaixo relacionadas são

consideradas válidas:

1.1.1 O candidato deverá comprovar por meio de documentos que concluiu o

Ensino Médio ou que está matriculado no terceiro ano do Ensino Médio.

1.1.2 Preencher o Requerimento de Inscrição e as informações ali contidas são

de inteira responsabilidade do candidato.

1.1.3 As vagas existentes para opção do curso que o candidato pretende cursar

na FACELI, bem como o número de VAGAS disponíveis encontram-se

relacionados no QUADRO 1, junto ao presente Edital.

1.1.4 Os candidatos que optaram por curso que não está relacionado no

QUADRO 1, poderão optar por um dos cursos ofertados neste Edital
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(Direito, Administração, Pedagogia), no período de 09/12/2008 a

18/12/2008, e o local para realizar essa opção é a UAB, Bairro BNH, no

horário de 12h às 20 h, exceto sábado e domingo.

1.1.5 O candidato que optar por permanecer no curso já inscrito, mas que

NÃO está indicado no QUADRO 1 (Direito, Administração, Pedagogia)

deverá aguardar novo Edital de inscrição.

2. DOS CURSOS, DAS VAGAS E DO LOCAL DE FUNCIONAMENTO: O

presente processo seletivo será realizado para o preenchimento de 100 (cem)

vagas para Administração de Empresas; 100 (cem) vagas para Direito e 100

(cem) vagas para Pedagogia, cujas aulas serão ministradas na sede da

Instituição, à Av. Filogônio Peixoto, s/no. Linhares - ES, no turno noturno. O

curso de Administração foi autorizado pela Resolução CEE/ES nº 1386/2006; o

curso de Direito pela Resolução CEE/ES nº 1386/2006 e o Curso de Pedagogia

pela Resolução CEE/ES nº 1431/2006.

QUADRO 1

Cursos Turno Total de vagas Ato de Autorização

Administração Noturno 100 Resolução
CEE/ES
nº1386/2006

Direito Noturno 100 Resolução
CEE/ES nº
1386/2006

Pedagogia Noturno 100 Resolução
CEE/ES nº
1431/2006

3. DA PROVA:
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O processo seletivo será composto de prova contendo uma questão discursiva. A

Prova Discursiva constará de uma Redação obrigatória para todos os candidatos,

com valor de 100 (cem) pontos, sobre um tema escolhido dentre os três que

forem apresentados.

3.1 A Prova Discursiva ou de Redação será realizada no dia 25 de Janeiro de

2.009, das 9 h às 12 h e/ou das 14 h às 17h.

3.2 As provas serão realizadas em locais divulgados no Cartão de Inscrição, e

no site www.faceli.edu.br.

3.2 O candidato que não comparecer à prova será automaticamente

eliminado do Processo Seletivo, exceto no caso previsto no

item “3.10” deste Edital.

3.3 No caso da FACELI atrasar o horário de início das provas ou alterar as

datas de realização das provas deste Edital, bem como cancelar o Processo

Seletivo, por motivos fortuitos ou de força maior, a critério da própria

Instituição de Ensino Superior – responsabiliza-se por dar ampla

divulgação, com a devida antecedência, a quaisquer alterações.

3.4 Os portões  dos  prédios onde  se  realizarão  as  provas  do  Processo

Seletivo  serão fechados, impreterivelmente, quando do horário

previsto para o início das provas, conforme especificado no item

3.1.

3.5 O candidato que chegar ao local de provas após o fechamento dos

portões terá vetada sua entrada no prédio e será automaticamente

eliminado do Processo Seletivo.

3.6 O candidato somente terá acesso à prova mediante apresentação do

Cartão de Identificação e do Documento de Identificação. Durante o

período de realização das provas, o Documento de Identificação de

todos os candidatos deverá ficar disponível para os Aplicadores de Prova

de cada sala, sobre a carteira, até o final do prazo de realização da mesma.

3.7 Se for portador de deficiência, de prótese metálica, de prótese auditiva,

www.faceli.edu.br


4

de marca- passo ou, ainda, se, por motivo grave de saúde, necessitar

de condições especiais para fazer as provas, o candidato deverá,

obrigatoriamente, comprovar por meio de exame médico pericial a

deficiência indicada no formulário de inscrição.

3.8 O candidato que, embora se enquadre em qualquer das situações acima

especificadas, não encaminhar o referido documento fará a prova na

mesma condição dos demais inscritos.

3.9 O candidato que, por impedimento grave de saúde, verificado às

vésperas da prova, precisar fazê-las no hospital, deverá enviar um

representante à Secretaria Acadêmica da FACELI, portando o Cartão de

Inscrição e laudo médico, no horário de 13h às 21h, com um dia de

antecedência da data marcada para a prova. O candidato poderá ainda, quando

for o caso, enviar por fax, para a Secretaria Acadêmica da FACELI,

laudo médico comprobatório de sua condição, no mesmo horário

mencionado acima. Só fará a prova no hospital o candidato que tiver seu

pedido deferido, após comprovação de seu problema de saúde e a

necessidade de que a prova lhe seja aplicada em condições especiais.

3.10 Durante a realização de toda a prova, será adotado procedimento de

identificação civil de todos os candidatos, mediante verificação do

Documento de Identificação e coleta de assinatura. Será automaticamente

eliminado do Processo Seletivo o candidato que se negar a ser identificado.

3.11 O candidato que, durante a realização da prova, utilizar-se de

quaisquer meios considerados fraudulentos terá a prova anulada

e será automaticamente eliminado do processo seletivo.

3.12 O candidato que, durante a realização da prova, for encontrado de

posse ou portando, mesmo que desligado, qualquer tipo de relógio,

telefone celular, pager, beep, calculadora, controle remoto, alarme de

carro ou quaisquer outros componentes ou equipamentos eletrônicos, em

funcionamento ou não, terá sua prova anulada e será automaticamente
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eliminado do Processo Seletivo. Também não será permitido a nenhum

candidato, o porte de qualquer tipo de arma.

3.13 Para elaborar a Redação o candidato deverá usar apenas caneta

esferográfica azul ou preta.

3.14 Não haverá funcionamento de guarda-volumes nos locais de realização

da prova e a FACELI não se responsabilizará por perda ou extravio de

objetos e documentos durante a realização do Processo Seletivo.

4 DA PROVA DE REDAÇÃO

O Processo Organizativo de Ingresso constará uma única etapa com Prova de

Redação, obrigatória para os candidatos ou de todos os cursos.

4.1 A Prova de Redação valerá 100 (cem) pontos.

4.2 Os critérios de correção da prova de redação seguirão os critérios adotados

pelo ENEM:

Competência I – Demonstrar domínio da norma culta da língua escrita;

Competência II – Compreender a proposta de redação e aplicar conceitos das

várias áreas de conhecimento para desenvolver o tema, dentro dos limites

estruturais do texto dissertativo argumentativo;

Competência III – Selecionar, relacionar, organizar e interpretar

informações, fatos, opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista;

Competência IV – Demonstrar conhecimento dos mecanismos lingüísticos

necessários para a construção da argumentação; e

Competência V – Elaborar proposta de intervenção para o problema abordado,

demonstrando respeito aos direitos humanos.

4.3 A redação que:

4.3.1 Não atender à proposta solicitada (competência II: tema/tipo de texto

dissertativo argumentativo) é avaliada como “Fuga ao Tema” ou “Não é

dissertação” e recebe o conceito D (Desconsiderada).

4.3.2 Estiver identificada (assinada) pelo participante é classificada como
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“Identificação do candidato” – conceito D (Desconsiderada).

4.3.3 Contiver impropérios, desenhos ou outras formas propositais de anulação

também recebe o conceito “Não há texto” ou D (Desconsiderada).

4.3.4 Em todos esses casos é atribuída nota zero às redações.

4.3.5 A redação em branco ou com menos de 7 linhas escritas recebe o

conceito EB (em branco), significando que “Não há texto”.

4.4 Como será calculada a nota da redação:

4.4.1 Cada competência é avaliada por cinco critérios correspondentes aos

conceitos: Insuficiente, Regular, Bom, Muito Bom e Excelente, convertidos,

respectivamente, em níveis: I, R, B, MB, E. Esses níveis são representados por

pontos, respectivamente, 20, 40, 60, 80 e 100.

4.4.2 A nota global da redação é dada pela média aritmética simples das notas

atribuídas a cada uma das cinco competências específicas da redação.

4.4.3 Cada redação é corrigida por dois avaliadores, de forma independente, sem

que um conheça a pontuação dada pelo outro.

4.4.4 Caso haja discrepância de vinte pontos no total dos pontos atribuídos às

Competências (para cada competência são atribuídos pontos que variam de 20 a

100) ou caso a Redação seja simultaneamente “pontuada” e “desconsiderada”

pelos dois avaliadores, o texto é submetido, então, a um terceiro avaliador.

Nesse caso, a pontuação do terceiro avaliador é soberana em relação às

atribuídas pelos outros dois.

4.4.5 Quando a discrepância das notas entre os dois

avaliadores é inferior a 50 (cinquenta) pontos, é atribuída à redação a média

das duas notas.

ATENÇÃO: 1) Serão aceitas as regras ortográficas vigentes e as aprovadas para
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2009 (Novo Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa). 2) O candidato deverá

comparecer ao local de prova, munido dos seguintes documentos/materiais:

Cartão de Inscrição;

 Original do documento de identidade;

 Caneta esferográfica preta ou azul

5 DA ELIMINAÇÃO E DA CLASSIFICAÇÃO:

5.1 Será eliminado e excluído do processo classificatório o candidato que faltar

à prova ou que não conseguir resultado superior a 40 (quarenta) pontos na

Prova de Redação.

5.2 A classificação dos candidatos não eliminados obedecerá rigorosamente à

ordem decrescente do total dos pontos obtidos.

5.3 Ocorrendo empate será classificado o candidato mais idoso.

6 DISPOSIÇÕES GERAIS:

6.1 O presente Processo Seletivo será válido para matrícula no primeiro

semestre letivo de 2009.

6.2 O resultado do Processo Seletivo será divulgado no dia 07 de

fevereiro de 2009 por meio de publicação  em  jornais  de  circulação

local ou regional  ou estadual  e  na  página  da FACELI –

www.faceli.edu.br. Em nenhuma hipótese o resultado será divulgado por

telefone.

6.3 A Matrícula dos candidatos classificados será efetivada nos dias úteis

entre 09 a 13 de fevereiro de 2009, na Secretaria Acadêmica daFACELI/Sede,

Bairro Aviso, noshorários de 12h às 20h.

6.4 O requerimento de dispensa por Aproveitamento de Estudos deve

seguir o Regimento Geral da Faculdade e informado pela Secretaria

Acadêmica.

www.faceli.edu.br


8

Linhares, 28 de novembro de 2008.

Maria de Lourdes Franco Alves

Diretora Presidente

do CONDIR (Conselho Diretor da Fundação FACELI)

Publique-se


