EDITAL Nº 10/2018 D.A./ FESCEMP

A FACULDADE DE ESTUDOS SUPERIORES DO MARANHÃO – FESCEMP,
credenciada pela Portaria Ministerial nº 663 de 17/07/2016, torna pública a
abertura do Processo Seletivo para ingresso nos Cursos, de Graduação de
BACHARELADO EM ADMINISTRAÇÃO e LICENCIATURA EM PEDAGOGIA,
para o 2º Semestre de 2018, com base nas disposições regimentais, na Lei
9394/2006, Decreto n° 5840/2006, Lei 11.096/2005, Portaria n° 40/2007 do
Ministério da Educação, e demais orientações contidas na legislação em vigor.
O ingresso nos Cursos de Graduação se dará pela classificação nas provas do
Processo Seletivo referidas neste Edital. Todos os Cursos funcionarão na Rua
Rio Branco nº 323, Bairro Centro, nos turnos e número de vagas assim
autorizados, deduzidas das vagas iniciais preenchidas no 1º semestre de 2018:
BACHARELADO EM ADMINISTRAÇÃO, 100 (cem) vagas matutino e 100
(cem) vagas noturno e LICENCIATURA EM PEDAGOGIA, 100 (cem) vagas
matutino e 100 (cem) vagas noturno, autorizados pelas Portarias Ministeriais nº
353 e 354 de 05/08/2016, respectivamente. A FESCEMP se reserva o direito
de, quando necessário, por razões administrativas, não constituir turmas de 1º
período que não atinjam o número mínimo de 30 (trinta) alunos e unificar
turmas de cursos diferentes para aulas da mesma disciplina. INSCRIÇÕES:
Vestibular agendado a partir do dia 02 (dois) de maio do corrente ano, nos
turnos matutino, vespertino e noturno na Central de Atendimento da Faculdade.
As provas do Processo Seletivo serão realizadas nas instalações da FESCEMP
e constará de uma redação versando sobre tema atual. O Processo Seletivo
será classificatório, sendo, entretanto, eliminado o candidato que não
comparecer a Prova ou que obtiver nota inferior a 5,0 (cinco). A FESCEMP
aceitará matrícula para ingresso nos seus Cursos de Graduação, aos alunos
que tenham obtido na prova do ENEM, média mínima de quatrocentos e
cinquenta (450) pontos, resultante do somatório da nota da prova objetiva e
da redação. Os alunos classificados no Processo Seletivo deverão efetuar
matrícula nos Cursos de Graduação, a partir do resultado da Prova Seletiva de
Redação, junto à Central de Atendimento da FESCEMP, munido de 01 (uma)
foto 3x4 recente, fotocópia da Carteira de Identidade e original, fotocópia do
CPF e original, fotocópia do Título de Eleitor com comprovante de votação da
CNPJ.: 04.311.961/0001-78
Rua dos Remédios, n° 323, Bairro Centro, São Luis-MA. CEP: 65020-490.
Fones: (98) 32214198/ (98) 999940288
E-mail: faleconosco@fescemp.com.br

última eleição, fotocópia do certificado de reservista e original, para o sexo
masculino, fotocópia da certidão de nascimento e/ou casamento e original,
fotocópia do comprovante de residência e de renda e pagamento da 1ª parcela
do curso. O início das aulas será dia 06 (seis) de agosto de dois mil e dezoito
(2018), conforme Calendário Acadêmico da FESCEMP.
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