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EDITAL DE ABERTURA  DO VESTIBULAR DE VERÃO – FAMA 
 
 
1. PROCESSO SELETIVO 2017/ FASE I I – FACULDADE MUNICIPAL DE 

EDUCAÇÃO E MEIO AMBIENTE - FAMA 

 

1.1 DA REALIZAÇÃO DAS PROVAS 
 
 

A Faculdade Municipal de Educação e Meio Ambiente – FAMA torna público a 
realização de Processo Seletivo Vestibular de Verão 2016, para ingresso de acadêmicos 
em seus cursos para o ano de 2017 a ser realizado dia 10 de dezembro de 2016, das 
13h30min às 18he30min. 
As Inscrições serão realizadas no período de 24 de Outubro a 30 de Novembro de 
2016, pelo site www.famaclevelandia.blogspot.com.br ou diretamente na Secretaria 
Acadêmica da Faculdade. 
 
 
1.2 CURSOS 
 

Código Curso Duração 
Mínima 

Turno Vagas 

01 Pedagogia 04 Noturno 30 

02 Administração 04 Noturno 30 

03 TADS – 
Sistemas de 
Informação 

03 Noturno 40 

 
1.3 DO ACESSO AS PROVAS: 
 

a) A garantia de que a inscrição esta homologada é a disponibilidade do 
comprovante de inscrição via e-mail do candidato, ou comprovante obtido diretamente 
na Secretaria Acadêmica da Faculdade. 
b) Apresentar no dia da prova, o comprovante de inscrição e documento de 
Identidade Original.  Sem posse do documento original com fotografia não será 
permitido acesso à sala. 
c) Caso o candidato tenha perdido o comprovante de inscrição, deverá emitir uma 2ª 
via pela internet ou junto à secretaria. 

 
2. CONTEÚDOS E NOTA MÍNIMA: 

a) A prova será constituída de duas partes: 
b) Parte I - Redação e a Parte II - composta de 40 questões de múltipla escolha, das 
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quais 10 questões de Língua Portuguesa, 05 questões de Literatura, 05 questões 
de Língua estrangeira: Inglês ou Espanhol, 10 questões de Matemática, e 10 
questões de Conhecimentos Gerais. 

 
c) A Parte I da prova – Redação – terá o valor de 40 pontos, com no mínimo 15 

linhas e máximo 20 linhas, e, a Parte II terá o valor de 60 pontos, num total de 100 
pontos. 

d) As questões, em forma de teste de múltipla escolha, terão 5 alternativas das quais, 
somente uma será a correta que deverá ser assinalada no Cartão resposta. 

e) O candidato deve fazer a escolha de língua estrangeira moderna, inglês ou 
Espanhol no momento da prova. 

f) As provas exigem dos candidatos conhecimento em nível de Ensino Médio; 
g) O processo seletivo aqui referido considerará exclusivamente as competências, as 

habilidades e as expectativas de aprendizagem das áreas de conhecimento 
definidas na Base Nacional Comum Curricular. 

 
2.1. CLASSIFICAÇÃO 
 

a) Os candidatos serão classificados em ordem decrescente de pontos obtidos, 
resultante da soma dos pontos das provas. 

b) O critério de desempate na classificação será o maior número de pontos obtidos, 
na Parte I – Redação, e pela ordem das matérias na Parte II. Persistindo o empate, 
classifica-se o candidato com maior idade. 

c) Os candidatos treineiros, isto é, aqueles que não concluíram o Ensino Médio de 
acordo com a LDB - Lei nº 9.394/96, não poderão realizar a matrícula. 

d) Será desclassificado o candidato que zerar na Redação ou zerar na Parte II da 
prova. 

e) O candidato terá nota zero na redação e será desclassificado caso: 
f) fugir do tema; 
g) redigir menos de 15 linhas; 
h) redigir mais que 20 linhas; 
i) - deixar de escrever seu nome na redação 
j) A listagem com a classificação geral por curso e no limite das vagas será afixada no 

quadro mural da Faculdade, em espaço público a ser definido e de forma 
individualizada pela internet, a partir da data da publicação dos resultados. 

k) No caso de empate no processo seletivo, a instituição dará prioridade de matrícula 
ao candidato que comprove ter renda familiar inferior a dez salários mínimos, ou ao 
de menor renda familiar, quando mais de um candidato preencher o critério inicial.  

 
 
3 LOCAIS DAS PROVAS: 
As provas serão realizadas: 
2.1.1. No prédio do Colégio Estadual Jõao XXIII - R. da Liberdade 471 - Centro, 
Clevelândia – PR. 
2.1.2. Havendo necessidade de espaço, outros locais serão divulgados no edital de 
ensalamento, no site da instituição. 
 
3.1 OUTRAS INFORMAÇÕES DAS PROVAS: 

a) Os portões, que dão acesso às salas das provas, serão abertos às 12h30min. e 
fechados às 13h25 min. 

b) O candidato deverá comparecer ao local das provas com antecedência, munido 
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da cédula de identidade original, comprovante de inscrição e caneta esferográfica 
azul ou preta. 

c) Os formulários de resposta deverão ser preenchidos com caneta 
esferográfica, com tinta azul ou preta. 

d) Não é permitido o uso de dicionários ou aparelhos eletrônicos de qualquer 
natureza. 

e) Não será permitido o ingresso de candidatos na sala das provas após seu início. 
f) A prova terá duração de 5 horas. 
g) O formulário de respostas só poderá ser entregue a partir de decorridos 01h00min 

do início da prova. 
h) Será excluído das provas o candidato que usar de meios fraudulentos na inscrição 

ou na realização da prova ou tiver atitudes de indisciplina independentemente de 
sanções legais, devendo ser anulada a sua prova, se após sua realização, for 
confirmada alguma destas circunstâncias. 

i) Será desclassificado o candidato que não portar nenhum documento pessoal com 
foto (Identidade, CNH ou Passaporte), no dia da realização das provas. 

j) É vedada a revisão de provas. 
k) O candidato, no período de 24 (vinte e quatro) horas, após a divulgação do 

gabarito, poderá entrar formalmente com recurso, via protocolo, devidamente 
fundamentado, à Comissão de Seleção, no prédio da instituição. Em 48 horas a 
Comissão emitirá, via protocolo da Instituição, o resultado do recurso. 

l) A divulgação do resultado se dará no dia 23 de dezembro de 2016, no site da 
instituição. 

 
4 DAS MATRÍCULAS 

 
4.1 MATRICULA EM PRIMEIRA CHAMADA 
 
As Matrículas em Primeira Chamada ocorrerão no período de 30 de janeiro de 2017 a 03 
de fevereiro de 2017, na secretaria da instituição, com a documentação que está 
constante do Edital de Resultado. 
  
4.2 MATRÍCULA DE SEGUNDA CHAMADA 
Em havendo sobra de vagas, após a primeira chamada, pela ordem decrescente de 
classificação, nova convocação ocorrerá, divulgada no Site da Instituição. 
As matrículas de Segunda Chamada ocorrerão nos dias 07 a 09 de fevereiro de 2017. 
O candidato aprovado e convocado para a matrícula deverá fazê-la para o curso e turno 
para os quais prestou vestibular. 
Os casos omissos serão decididos pela Comissão de Vestibular em comum acordo com a 
Direção. Em caso de dúvidas enviarem e-mail para vestibularfama2016@gmail.com ou 
ligar para o (46) 3252-3399. 
 
 
 
 

Prof. Me. Sergio Ricardo Ferreira 
Diretor Geral/FAMA – Portaria Municipal nº 100/2015 

 
 
 

Prof. Dr. Airton Carlos Batistela 
Presidente da Comissão de Vestibular FAMA 


