
FACULDADE ITEC
PROCESSO SELETIVO 2022.1
EDITAL 01/2021

A FACULDADE ITEC, CREDENCIADA PELA PORTARIA Nº 242, DE 27 DE ABRIL DE 2021,
DUO DE 28 DE ABRIL DE 2021, MANTIDA PELA FACULDADE ALMEIDA E JARDIM
LTDA., COM SEDE EM PATOS - PB, NO USO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO
CONFERIDAS PELO SEU REGIMENTO GERAL, TORNA PÚBLICAS AS NORMAS E
CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NESTE EDITAL, QUE REGE O PROCESSO SELETIVO DE
CANDIDATOS À MATRÍCULA NO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022.

1. DO ALCANCE E VIGÊNCIA DESTE EDITAL:

1.1. O presente edital regerá os processos seletivos da graduação presencial destinados a selecionar
candidatos para ingresso no primeiro semestre de 2022, estabelecendo a normatização geral das
seleções relativas ao vestibular (presencial, online e agendado online), além do ENEM.

2. CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS DO CANDIDATO

2.1. Somente poderá participar de qualquer um dos processos seletivos o candidato que tenha
concluído o nível médio de ensino ou equivalente. Candidatos que não comprovarem conclusão no
prazo estabelecido, caso aprovados no respectivo processo seletivo, terão sua matrícula indeferida.

3. DAS INSCRIÇÕES:

3.1. O Concurso Vestibular será nas modalidades: presencial, online e agendado online. Poderão
ingressar nestas modalidades os candidatos que concluíram o ensino médio ou equivalente, os
mesmos deverão realizar sua inscrição de forma online ou presencial na Faculdade ITEC.

3.2. O período de inscrição do Processo Seletivo Continuado é de 05 de novembro a 08 de
dezembro de 2021, as quais podem ser feitas pela internet por meio do link
https://inscricao.itec.edu.br/ ou presencialmente na Faculdade ITEC, através do preenchimento da
Ficha de Inscrição. A Instituição disponibiliza de forma presencial apoio às inscrições, de segunda a
sexta, das 8h às 12h e das 14h às 18h, e sábados, das 8h às 12h.

3.3. A participação do candidato no Processo Seletivo Continuado somente será confirmada após a
confirmação de pagamento e finalização da inscrição.

3.4. Por deliberação da Instituição, para 2022.1 o vestibular será solidário, onde a taxa de inscrição
para os processos seletivos descritos neste Edital, será de R$27,00 (vinte e sete reais ) mais 01 kg
(um quilo) de alimento não perecível.
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3.5. Quanto ao aproveitamento do resultado obtido no ENEM, poderão ingressar nesta modalidade
os candidatos que concluíram o ensino médio ou equivalente e que realizaram o exame nacional do
ensino médio (ENEM) nas últimas cinco edições. O candidato também deve ter obtido no exame
média mínima igual ou maior que 300 (trezentos) pontos na redação e 300 (trezentos) na média das
provas nas áreas de conhecimento do concurso. Esta forma de ingresso dispensa o candidato de
realizar o vestibular. No ato da inscrição o candidato deve informar os seguintes dados:

a) O número de inscrição do ENEM;
b) O ano de realização do ENEM;
c) As notas obtidas no desempenho geral e na redação.

3.6. O candidato inscrito utilizando as notas do ENEM, cumpridos os requisitos do item 3.5, não
precisará realizar a prova do Processo Seletivo Continuado. Caso queira fazê-lo, deverá fazer a
prova no dia e horário agendado. A participação nas provas anula automaticamente as notas
registradas do ENEM, passando a vigorar para efeito de classificação a nota obtida na prova do
Processo Seletivo Continuado.

3.7. Ao se inscrever no Processo Seletivo Continuado, por qualquer forma acima descrita (ENEM
ou Prova), o candidato que desejar fazer alguma alteração nos dados confirmados, deverá entrar em
contato com a Faculdade ITEC, através de um dos nossos telefones: (83) 9 9831-3435 ou (83)
3421-1936, ou pelo email: contato@itec.edu.br no máximo, 24 (vinte e quatro) horas antes da
realização da prova.

3.7. São requisitos para o candidato se inscrever em qualquer uma das formas do Processo Seletivo
Continuado:
a) Ser brasileiro nato ou naturalizado;
b) Ter concluído o Ensino Médio até a data da matrícula;
c) Estar quite com as obrigações militares, se do sexo masculino.

3.9. É responsabilidade exclusiva do candidato o preenchimento e conferência da Ficha de Inscrição
própria.

3.10. O preenchimento da Ficha de Inscrição própria implicará, por parte do candidato, pleno
conhecimento e aceitação das normas do Edital.

3.11. Os candidatos que necessitam de atendimento especial para realizar a prova devem realizar a
sua inscrição com até 5 dias úteis de antecedência a data pretendida para que a instituição tenha
tempo hábil para atender o candidato conforme sua necessidade. O mesmo deve informar sua
necessidade no ato da inscrição ao preencher a Ficha de Inscrição própria. A solicitação de
atendimento especial não prevista e inesperada será deferida segundo os critérios de viabilidade e
de razoabilidade.
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3.12. Ao concluir o processo de inscrição, o candidato receberá, por meio do email cadastrado,
todas as informações relativas à realização das provas.

4. DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA:

4.1. Para efetuar sua inscrição, o candidato deverá informar seus dados de identificação constantes
da cédula de identidade atualizada, além do CPF – Cadastro de Pessoa Física próprio; em hipótese
alguma poderá o candidato inscrever-se usando CPF de terceiros. No caso de candidato estrangeiro
que dispunha somente de passaporte, deverá efetuar sua inscrição presencialmente na Instituição.

5. DO DIA E HORÁRIO DE REALIZAÇÃO DAS PROVAS:

5.1. Vestibular presencial 2022.1: A prova será realizada no dia 12 de dezembro de 2021, no
período das 13h às 17h. (duração de 04 horas), na Faculdade ITEC, Rua Manoel Mota, S/n, Monte
Castelo, Patos - PB, CEP. 58.707-000, Cel. (83)9 9831-3435, Fixo: (83) 3421-1936.

5.2.Vestibular online 2022.1: A prova será realizada no dia 12 de dezembro de 2021, no período das
13h às 17h. (duração de 04 horas), em qualquer localidade desde que tenha disponível um
computador com internet.

5.3 Vestibular agendado online 2022.1: será realizado no mês de janeiro de 2022, de acordo com as
datas e horários previstos no calendário específico de provas, para agendamento disponível na
Secretaria Geral da Faculdade ITEC ou pelo telefone (83)9 9831-3435.

5.4 O candidato poderá realizar a prova de vestibular apenas uma vez por semestre.

6. LOCAIS DE PROVA:

6.1. Vestibular presencial 2022.1: Faculdade ITEC, Rua Manoel Mota, S/n, Monte Castelo, Patos -
PB, CEP. 58.707-000, Cel. (83)9 9831-3435, Fixo: (83) 3421-1936.

6.2. Vestibular online: O candidato poderá estar em qualquer localidade desde que tenha disponível
um computador com internet.

6.2.3. Acesso a prova: Para iniciar a prova o candidato deverá acessá-la via link enviado ao e-mail
informado no ato da inscrição, em até 24hs antes do dia da prova.

7. DOCUMENTAÇÃO OBRIGATÓRIA NO DIA DA PROVA:

7.1. Documento de identificação original com foto e assinatura (carteira de identidade, carteira de
motorista, carteira profissional ou passaporte);
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7.2. Cartão de Inscrição;
7.3. Cartão de vacinação, para comprovação da vacina referente ao COVID-19.

8. DO PROCESSO SELETIVO CONTINUADO E DA COMPOSIÇÃO DAS PROVAS

8.1. Composição do Vestibular, presencial, online e agendado online 2022.1: A prova aplicada no
vestibular possui assuntos que são vistos no ensino médio. Os assuntos abordados neste semestre
são: Interpretação de texto, literatura, modernismo, orações gramaticais, gramática, ortografia,
figuras de linguagem, verbos, tempo e modo, morfologia, classes das palavras, sintaxe, termos da
oração, guerra fria, reforma protestante, imperialismo, idade contemporânea, urbanização,
economia e indústria brasileira, vegetação, população, mecânica, cinemática, trabalho e energia,
termodinâmica, gases, reações orgânicas, óptica, átomos, citologia, bioquímica, fisiologia, ecologia,
mecânica, trabalho e energia, conjuntos, progressão aritmética, progressão geométrica, análise
combinatória, geometria espacial, probabilidade e logaritmos.

a) Prova de redação: serão avaliados quesitos como: estrutura do texto, coerência e
consistência da argumentação, caligrafia e gramática. Os candidatos deverão realizar
uma Redação, que será escrita em Língua Portuguesa, dissertativa, constituída de 01
(um) tema, a ser desenvolvido de acordo com a proposta apresentada, valorizados em
100 (cem) pontos no total.

b) Prova objetiva: contém 30 questões de múltipla escolha composta por língua
portuguesa, ciências humanas e sociais, matemática, física, química e biologia. Cada
questão valerá 10 pontos, totalizando 300 (trezentos) pontos. As questões versam
sobre conteúdos curriculares do Ensino Médio (Lei Nº 9.394/96), distribuídas de
acordo com o quadro a seguir.

c) Pontuação geral do vestibular: 400 (quatrocentos) pontos.

COMPONENTES CURRICULARES Nº DE QUESTÕES PESO

LÍNGUA PORTUGUESA 5 50

CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS 5 50

MATEMÁTICA 5 50

FÍSICA 5 50

QUÍMICA 5 50

BIOLOGIA 5 50

REDAÇÃO - 100

TOTAL 400
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9. NORMAS E REGULAMENTO DO VESTIBULAR:

9.1. Vestibular presencial: O candidato deverá se apresentar ao local de provas com até quinze
minutos de antecedência. Não será permitido o uso de nenhum equipamento eletrônico ou qualquer
outro tipo de material impresso que não seja o material entregue pelo fiscal dentro da sala que
ocorrerá a prova. Não será permitido usar nenhum tipo de adereço como boné, chapéus e etc. ou
qualquer outro que o fiscal de sala julgue pertinente a retirada. O candidato deve utilizar caneta
preta ou azul transparente e apresentar um documento original com foto original e atualizado para
ter acesso a sala. Não é permitido durante a prova comunicação com outros candidatos. É
obrigatório o candidato assinar a ata de presença no vestibular que será entregue pelo fiscal de sala.
Todo o material, como prova, e cartão resposta deve ser entregue ao fiscal devidamente assinado
pelo candidato no final. O candidato que agir de forma desonesta e não compatível para a realização
da prova ou não cumprir as exigências acima poderá ser desclassificado.

9.2. Caderno de Resposta: Ao final da prova, o candidato deverá entregar o caderno de Resposta,
juntamente com o gabarito e a prova de redação, isto é, não será permitido que o candidato se retire
do local de prova tendo em posse o caderno de resposta.

9.3. Vestibular online e agendado online: O candidato deverá realizar a prova em computador por
meio do ambiente virtual de avaliação e enviá-la para correção, pelo próprio sistema. Para a
realização da prova o candidato deve possuir computador (desktop ou notebook) com os seguintes
requisitos mínimos:

a) Conexão de internet de 5 MBps no mínimo;

b) Utilizar o navegador Google Chrome (versão 83 ou superior);

c) O sistema de prova online não é compatível com dispositivos móveis (celulares e tablets);

d) A Faculdade ITEC não se responsabiliza por ausência de requisitos necessários à prestação da
prova, falhas técnicas de computadores pessoais, falhas de comunicação, congestionamento de
linhas de comunicação, falta de energia elétrica, bem como de outros fatores de ordem técnica do
local onde o candidato fará a prova, que impossibilitem a realização e/ou a finalização ou envio da
redação.
e) No dia de prestação da prova, o candidato obriga-se a acessar o sistema de avaliação com no
mínimo 60 (sessenta) minutos de antecedência do horário estipulado para início da prova.
f) A prova será finalizada após a submissão dos itens na plataforma, ou ao término do tempo
máximo para realização.
g) Durante a realização da prova online, o candidato deverá estar, obrigatoriamente, sozinho no
ambiente de prova e não poderá acessar outras páginas da internet, nem utilizar qualquer tipo de
aparelho eletrônico extra (tais como celular,tablet, etc.).
h) Não será permitida a interferência ou participação de outras pessoas durante a realização da
Avaliação Online.
i) As condições estruturais do local em que o candidato estará realizando a prova, bem como
condições climáticas ou meteorológicas desfavoráveis na data de realização da prova, não servirão
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de motivos para tratamentos diferenciados,mudança de horário ou realização de nova prova. Tão
pouco, serão considerados como razão de recursos e alegação de motivo de baixo desempenho do
candidato.

9.4. O candidato poderá realizar a prova de vestibular apenas uma vez por semestre.

10. DIVULGAÇÃO DO RESULTADO:

10.1. O candidato receberá o resultado do Processo Seletivo Continuado por email ou por whatsapp,
em até, 72 (setenta e duas) horas após a realização da prova (Redação + Objetiva) ou postagem da
nota do ENEM.

11. PREMIAÇÃO PARA A SELEÇÃO POR VESTIBULAR PRESENCIAL:

11.1. Serão concedidas no Vestibular presencial para 2022.1, 02 (duas) bolsas de estudos de 50%
(cinquenta por cento) para os candidatos com melhores classificações, sendo 01 (uma) para o curso
de Design de Interiores e 01 (uma) para o curso de Enfermagem. As bolsas terão validade para todo
o curso.

11.1.2. Poderão concorrer às bolsas parciais somente os candidatos que alcançarem pontuação final
igual ou superior a 75% (setenta e cinco por cento) do total de pontos possíveis, consideradas a
prova objetiva e a redação. Não havendo candidato classificado em determinado curso, a bolsa será
cancelada.

11.1.3. As bolsas serão conferidas aos candidatos no ato da matrícula inicial no curso de graduação
que obteve bolsa. A matrícula deverá ser efetuada, obrigatoriamente, no período definido em Edital
e deverá ser renovada a cada semestre letivo, no período estabelecido no Calendário Acadêmico. As
bolsas se aplicarão a partir da segunda mensalidade do curso. Terá a bolsa de estudos cancelada, o
estudante que interromper a graduação por trancamento ou cancelamento de matrícula.

11.1.4. Os beneficiados com bolsas de estudos, deverão apresentar desempenho acadêmico
suficiente para aprovação em todas as disciplinas do curso. Caso haja reprovação em ao menos uma
disciplina, o aluno perderá a bolsa para os semestres subsequentes.

11.1.5. O empate entre dois ou mais candidatos, no processo de classificação das bolsas de 50%,
dará prioridade, em relação aos demais, àquele que tenha obtido maior nota na redação. Aplicado
este critério e, mesmo assim, persistindo o empate, terá prioridade o candidato de idade mais
elevada.
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11.2. Matrícula para os candidatos contemplados no Vestibular presencial 2022.1. Os candidatos
aprovados para bolsa parcial de 50% (cinquenta por cento) deverão realizar sua matrícula, em até
72 horas após o recebimento do resultado.

11.2.1. Os candidatos classificados para bolsa parcial de 50% deverão, obrigatoriamente, efetuar
sua matrícula no período estabelecido, cumprindo integralmente as exigências do Edital. O não
cumprimento do prazo e condições para a matrícula implica a desclassificação do candidato e a
consequente perda do direito a bolsa;

11.2.3. No ato da matrícula o candidato deverá quitar o valor integral da primeira parcela da
semestralidade, sendo concedido o desconto da bolsa supracitada somente a partir da segunda
parcela da semestralidade. A tabela de preços pode ser consultada através do telefone (83) 9
9831-3435 ou na Secretaria Geral.

11.3. Os contemplados com a bolsa parcial cedem seu direito de uso de imagem à IES, para
possíveis campanhas de publicidade/promocionais.

11.4. A presente modalidade de incentivo não é cumulativa com nenhum outro tipo de desconto,
bolsa ou financiamento oferecido pela Instituição (Prouni, Fies, Financiamento Próprio, Pravaler,
entre outros).

12. PREMIAÇÃO PARA A SELEÇÃO POR VESTIBULAR ONLINE:

12.1. Serão concedidas no Vestibular online para 2022.1, desconto de 50% (cinquenta por cento) na
primeira mensalidade semestral, para os candidatos que realizar sua matrícula, em até 72 horas
após o recebimento do resultado.

13. CRITÉRIOS DE CLASSIFICAÇÃO:

13.1. A classificação dos candidatos será feita separadamente, em função da modalidade de
processo seletivo escolhida no ato da inscrição;

13.2. O candidato, no ato da inscrição, poderá escolher uma opção de curso de sua preferência;

13.3. A nota final é denominada argumento de classificação e é fruto da aplicação das fórmulas
anteriormente descritas, a depender da modalidade de vestibular em que foi feita a inscrição, com
base no que os candidatos selecionados serão dispostos em ranking do maior ao menor argumento
de classificação;

13.4. O mesmo critério de ordem decrescente será adotado, para fins de preenchimento das vagas
disponíveis para os cursos oferecidos na Instituição, consoante tenha sido a primeira opção do
candidato, no ato da sua inscrição no processo;
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13.5. O empate entre dois ou mais candidatos, no processo de classificação, dará prioridade, em
relação aos demais, àquele que tenha obtido maior nota na redação. Aplicado este critério e, mesmo
assim, persistindo o empate, terá prioridade o candidato de idade mais elevada;

13.6. Os classificados serão chamados de acordo com a opção e a disponibilidade de vagas em cada
curso. Caso venham a existir vagas remanescentes pela falta de apresentação desses candidatos (por
desistência espontânea, ou pelo indeferimento de matrícula), serão feitas chamadas a outros
candidatos, sendo obedecida a ordem de classificação. Haverá tantas chamadas quanto seja
necessário para se completar a quantidade de vagas oferecidas em cada curso;

13.7. O candidato ao processo seletivo será considerado desclassificado quando:

13.7.1. Deixar de realizar uma das provas conforme os critérios estabelecidos neste Edital;

13.7.2. Usar de meios fraudulentos ou ilícitos em qualquer momento do processo seletivo;

13.7.3. Usar, durante a aplicação das provas, instrumentos para suporte a cálculos (réguas,
calculadora, esquadros, compassos, transferidores e similares), bem como usufruir de telefone
celular, radiotransmissor, “pager” ou semelhantes;

13.7.4. Obtiver na prova objetiva, nota zero;

13.7.5. Obtiver, na redação, nota inferior a 3,0 (três);

13.7.6. Deixar de comparecer para efetuar sua matrícula na data aprazada.

14. REQUERIMENTO DE MATRÍCULA E DOCUMENTAÇÃO:

14.1. O candidato aprovado deverá requerer, formalmente, a sua matrícula, no curso de sua
aprovação, na Secretaria Geral, obedecendo às instruções que seguem:

14.1.2. Documentação: o candidato deve apresentar a via original (para conferência) e cópia dos
documentos autenticados:
● Cédula de Identidade;
● Cadastro de Pessoa Física - CPF (se o candidato for menor de idade, deve apresentar
também o RG e CPF do responsável financeiro – com as referidas cópias);
● 02 (duas) fotos 3x4 (recente e colorida);
● Certificado de Conclusão do Ensino Médio - (carimbo e assinatura da secretária e diretor
legível);
● Histórico Escolar do Ensino Médio - (carimbo e assinatura da secretária e diretor legível);
● Certidão de Nascimento ou Casamento;
● Comprovante de Residência recente (ex. conta de energia, água ou telefone);
● BOLETIM INDIVIDUAL DE RESULTADO do Exame Nacional do Ensino Médio,
expedido pelo INEP/MEC (caso o candidato ingresse com aproveitamento do resultado do ENEM);
● Título de Eleitor;
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● Carteira de Reservista;
● Em caso de procurador, entregar cópia da Cédula de Identidade e a via original de
procuração pública ou particular com firma reconhecida, com poderes específicos para a efetivação
da matrícula.

● Se estrangeiro deve apresentar passaporte.

Observação. A carteira de Habilitação não substitui Identidade.

14.1.3. Para efetuar a matrícula, o candidato deverá entregar cópia do histórico escolar e do
certificado de conclusão do Ensino Médio. A documentação poderá ser entregue na forma de cópia
autenticada em Cartório; Caso o candidato ainda não tenha em mãos o histórico escolar e o
certificado de conclusão do Ensino Médio, ele poderá efetuar a matrícula entregando a via original
da declaração de conclusão do Ensino Médio, que só será considerada válida durante a vigência de
até 30 dias, a contar da data da sua emissão. Para esses casos, será emitido um termo de
responsabilidade, para que o candidato providencie, até a data em que expira aquela declaração, a
sua documentação definitiva de comprovação de grau de instrução, sob a pena do cancelamento da
sua matrícula.

14.1.4. Financeiro: No ato da matrícula o candidato deverá quitar integralmente (conforme
campanha de promoção vigente) a primeira parcela da semestralidade.

14.1.5. Contrato de Prestação de Serviços Educacionais: no ato da matrícula, o candidato deverá
assinar o requerimento de matrícula, o qual é o termo de adesão ao Contrato de Prestação de
Serviços Educacionais, em duas vias de igual teor, das quais uma ficará anexada à documentação
entregue no ato da matrícula e a outra será entregue ao candidato.

Observação: Se o candidato for menor de idade, o Contrato de Prestação de Serviço também
deverá ser assinado por um responsável civil.

14.1.6. Formalização da matrícula: o candidato terá sua matrícula deferida mediante entrega da
documentação comprobatória da conclusão do Ensino Médio ou equivalente – histórico escolar e
certificado de conclusão.

14.2. PERÍODO

14.2.1. Vestibular Presencial e online 2022.1: O candidato aprovado no vestibular presencial e
on-line, deverá realizar sua matrícula até o dia 31 de janeiro de 2022.

14.2.2. Vestibular Agendado: o candidato aprovado no Vestibular agendado fará a sua matrícula
obedecendo aos prazos e instruções constantes no “Comunicado sobre o Resultado de Concurso
Vestibular e sobre Matrícula”, a ser distribuído no dia da prova.
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15. DESCLASSIFICAÇÃO E ANULAÇÃO DE MATRÍCULA:

15.1. Desclassificação de candidato: o candidato que não se apresentar para a matrícula na data
determinada para seu curso, ou que não entregar a documentação exigida no prazo estabelecido será
declarado desclassificado, convocando-se outro candidato para ocupar a vaga, pela ordem de
classificação.

15.2. Anulação de matrícula: a qualquer tempo, mesmo depois de iniciadas as aulas, será anulada a
matrícula do candidato, se comprovada qualquer irregularidade.

16. NÃO OFERTA DE TURMA E DESLOCAMENTO DE ESTUDANTES:

16.1. A Faculdade ITEC reserva-se ao direito de:

a) Somente confirmar a inscrição e/ou participação nos Processos Seletivos, dos candidatos
que se inscreveram em um curso/habilitação ou turno, cujo número tenha sido igual ou superior a
50% (cinquenta por cento) das vagas oferecidas neste Edital.

b) Não oferecer turmas quando o Curso for ofertado em 02 (dois) turnos (Enfermagem, e
Design de Interiores) e em um dos turnos não obtiver pelo menos 20 (vinte) alunos matriculados.
Neste caso, o candidato poderá optar pelo mesmo curso no outro turno, por outro Curso em que
haja vagas disponíveis ou requerer a devolução das quantias pagas, não cabendo ao aluno qualquer
reclamação ou recurso.

c) Convocar os candidatos que optaram por outras modalidades (reingresso, portador de
diploma, dentre outros), para preencherem as vagas remanescentes, caso não sejam preenchidas as
vagas.

16.2. A Faculdade ITEC reserva-se ao direito de abrir turmas apenas se houver 20 (vinte) alunos
matriculados. Ao aluno matriculado, atingido pela decisão prevista neste item, serão oferecidas as
seguintes alternativas:

a) Solicitar matrícula condicional (reserva de vaga) para iniciar o curso no semestre letivo
subsequente;
b) Solicitar cancelamento da matrícula, com ressarcimento integral dos valores pagos,
incluindo a taxa paga pela inscrição no processo seletivo;

16.3. Ao aluno que não efetuar a sua opção junto à Faculdade ITEC até o prazo máximo do quinto
dia letivo do semestre, será destinado o cancelamento da sua matrícula pela Secretaria Geral.
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17. CURSOS OFERECIDOS E VAGAS:

Para o PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022, as vagas anuais deverão ser preenchidas pelas
modalidades de seleção deste Edital.

Seguem, os atos regulatórios que autorizam o funcionamento dos cursos de graduação da Faculdade
ITEC:

Curso Portaria/ MEC Vagas TIPO

Design de Interiores Autorização Portaria
Nº 437 de 05/05/2021
Publicado no DOU de
07/05/2021.

100

Tecnológico

Enfermagem Autorização Portaria
Nº 437 de 05/05/2021
Publicado no DOU de
07/05/2021.

120 Bacharelado

As vagas informadas no quadro acima são vagas anuais autorizadas pelo Ministério de Educação.

18. DISPOSIÇÕES GERAIS:

18.1. O Edital de Processo Seletivo obedecerá às normas gerais estabelecidas pela Lei de Diretrizes
e Bases da Educação, às normas da Legislação Federal pertinente, ao Regimento Geral da
Faculdade ITEC importando a inscrição do candidato na aceitação dessas normas.

18.2. São de inteira responsabilidade do candidato a documentação e as informações apresentadas
por ele durante o processo seletivo e na matrícula.

18.3. Não serão aceitos pedidos de vistas, cópias, revisão de provas nem recursos contra a
classificação.

18.4. Reclamações quanto a questões de prova devem ser entregues à Faculdade ITEC, sob
protocolo, por escrito e com justificativa, até às 21 horas do primeiro dia útil após a realização das
provas.

18.5. Visando o melhor resultado do Processo Seletivo Continuado, a Coordenação do Processo
Seletivo, poderá modificar o Edital, bem como alterar o horário de início das provas e a data de sua
realização, o que será divulgado com antecedência e deverá estar e, consonância com alegislação
vigente.
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18.6. O candidato portador de necessidades especiais, obrigatoriamente, deverá declará-las, por
ocasião da inscrição e da matrícula, sendo tal ato essencial para se estabelecer as responsabilidades
das partes, face às determinações legais.

18.7. Conforme Regimento Faculdade ITEC, não é concedido o trancamento de matrícula ao
estudante do primeiro semestre de estudo.

18.8. A Faculdade ITEC se reserva o direito de oferecer disciplinas na modalidade híbrida (a
distância + presencial), nos termos da legislação vigente, ou seja, o disposto no Artigo 2° da
Portaria N° 2.117, de 06 de dezembro de 2019.

18.9. Em aulas teóricas e/ou expositivas poderá haver a junção de duas ou mais turmas e em aulas
de laboratórios poderá haver a subdivisão das turmas.

18.10. Poderá haver, após o primeiro ano do curso, fusão de turmas ou alterações de turno de
funcionamento do curso, em função da redução do número de alunos ou necessidade pedagógica,
por deliberação da Diretoreção Geral.

18.11. A Faculdade ITEC manterá convênios com o Prouni, FIES e financiamnetos estudantis
privados. A contratação e concessão dos benefícios possuem regulamentaçõe próprias, cabendo aos
interessados cumprirem as recomendações estipuladas pelos órgãos responsáveis.

18.12. Este processo seletivo tem validade para ingresso no ano letivo de 2022.1. Após processo de
finalização de matrícula os cartões de resposta serão inativados/descartados.

18.13. As dúvidas e os casos omissos neste Edital serão dirimidos pela Faculdade ITEC.

Patos, 05 de novembro de 2021.

Flávia Gabriela Pereira de Medeiros
Diretora Geral da Faculda ITEC
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