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1.0 DAS INSCRIÇÕES 

 

1.1. Estão abertas as inscrições do Vestibular no período de 14/05/18 a 01/06/18 

para o Vestibular da Faculdade Municipal em parceria com a Uninter Educacional S.A., 

cursos na modalidade a distância do Polo Presencial de Araras para os cursos de 

graduação em:  

 

 
CURSO 

 
DURAÇÃO DO CURSO 

EM ANOS 

 
VAGAS 

 

LICENCIATURA EM 
PEDAGOGIA 

 
 

04 

 
 

40 

 
BACHARELADO ENGENHARIA 

PRODUÇÃO 

 
05 

 
40 

 
 

 
BACHARELADO ENGENHARIA 

ELÉTRICA 

 
05 

 
40 

 
TECNOLOGIA EM GESTÃO DE 

RECURSOS HUMANOS 

 
02 

 
40 

 
TECNOLOGIA DA GESTÃO DA 

INFORMAÇÃO 

 
2,5 

 
40 

 

1.2 Inscrição: 

A inscrição deverá ser efetivada no Polo da Uninter localizado na Rua Tiradentes 661, 

Centro, Araras, (fone: 19 – 3351-1880 ou 3351-1883), nos seguintes horários: segunda – 

sexta-feira das 09:00 às 22:30 horas, sábados das 09:00 às 13:00 horas. 

Os interessados deverão comparecer munidos de documentos pessoais e obedecer aos 

seguintes critérios: 
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a) Residir em Araras há cinco (cinco) anos ou mais, podendo ser comprovado, 

alternativamente, com certidão de matrícula de imóvel em nome do candidato (ou de 

seu representante legal), certidão de quitação eleitoral, carteira de trabalho ou outro 

documento hábil que comprove tal requisito.  

 

b) Declaração de próprio punho do candidato de não ter curso superior e não estar 

cursando Curso Superior.  

 

c) Assumir a responsabilidade de ressarcir a Prefeitura Municipal de Araras de todas as 

despesas investidas com as mensalidades e/ou anuidades para custeio do curso 

acima descrito, no caso de desistência ou abandono por qualquer motivo antes da 

aprovação final e consequente formatura e/ou colação de grau, conforme o disposto 

no item 10. 

 

d) Perderá o direito à vaga o candidato que não comparecer para efetivar a matrícula 

dentro dos prazos determinados de convocação de chamadas e não se apresentar 

com todos os documentos exigidos para a matrícula. 

 

e) O candidato portador de necessidades especiais, principalmente aquele que 

necessite de condições especiais definidas pela medicina especializada, de acordo 

com os padrões estabelecidos e legislação aplicável à espécie, que na data da 

realização da prova necessite de condições especiais para participar do Vestibular 

de que trata este edital, deverá informar e pleitear, por escrito, no ato da inscrição, 

sua condição de portador de necessidades especiais, indicando o tipo de deficiência. 

 

f) A participação neste Vestibular é vedada a candidato que não tenha concluído o 

Ensino Médio (Treineiro), uma vez que esta condição representa requisito acadêmico 

indispensável para a realização da matrícula. A inscrição de candidato nesta 

condição será de sua inteira responsabilidade e, de tal ato, não decorrerá qualquer 

obrigação que vincule a Uninter Educacional SA ou Secretaria Municipal de 

Educação, Inclusive no que concerne a eventuais pedidos de devolução do valor 

referente á inscrição ou às implicações jurídicas. 
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g) Não poderá efetuar inscrição o candidato que já tenha iniciado algum curso no Polo 

Presencial Uninter Educacional SA de Araras e que tenha desistido ou cancelado a 

matrícula. 

 

h) O candidato deverá inscrever-se em um único curso de que trata este edital.  

 

2.0 TAXA DE INSCRIÇÃO  

 

O valor da taxa de inscrição é de R$ 30,00 (trinta reais), que serão pagos no ato da 

inscrição junto ao Polo da Uninter localizado na Rua Tiradentes 661, Centro, Araras, (fone: 

19 – 3351-1880 ou 3351-1883), nos seguintes horários: segunda – sexta-feira das 09:00 às 

22:30 horas, sábados das 09:00 às 13:00. O pagamento poderá ser efetuado em dinheiro, 

cartão de débito ou crédito.  

 

Não será devolvida a taxa recolhida da respectiva inscrição, notadamente nos casos de 

desistência do candidato, ausência no dia do Vestibular ou falta de documentação, de que 

trata este edital, não comprovada pelo candidato.  

 

3.0 DA DATA E LOCAL DE REALIZAÇÃO DO VESTIBULAR  

 

3.1 As provas ocorrerão no dia 10/06/2018. 

 

Candidatos aos cursos de pedagogia e gestão de RH: 

 

Início:  09:00 horas. 

Término:  10:30 horas. 

 

Candidatos aos cursos de gestão de TI, Engenharia de Produção e Engenharia Elétrica: 

 

Início:  09:00 horas. 

Término:  12:00 horas. 

 

Local: Pré-definido na sua ficha de inscrição.  
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Observação: Os portões serão fechados impreterivelmente às 09:00 horas, horário de 

Brasília. 

 

4.0 DA PROVA VESTIBULAR 

 

A prova do vestibular será composta de uma redação (para todos os cursos), mais 

prova de raciocínio matemático para os cursos de Gestão de TI, Engenharia de 

Produção e Engenharia Elétrica. 

A nota atribuída da redação será 0 (zero) a 1000 (mil), sendo que os 40 melhores 

classificados para cada curso serão contatados para efetivar a matrícula munidos dos 

documentos comprobatórios, conforme disposto neste edital. Não serão computadas as 

notas inferiores a 500 (quinhentos).  

A nota de raciocínio matemático será composta de 10 questões, sendo que cada 

uma equivale a 01 ponto. Não serão computadas as notas inferiores a 07 (sete). 

Para os candidatos aos cursos de Engenharia Elétrica, Engenharia de Produção e 

Gestão de TI, a média final da prova será composta: redação 50% + raciocínio 

matemático 50%.  

Em caso da obtenção do mesmo número de pontos na ordem decrescente de 

classificação, terá direito á vaga o candidato com maior idade, seguido de número de 

filhos. 

 

5.0 REGULAMENTO DAS PROVAS 

 

Os candidatos que farão as provas deste VESTIBULAR deverão comparecer no local 

para a realização das provas, com 40 minutos de antecedência e vir munido de: 

- Comprovante de inscrição e de seu pagamento; 

- Cédula de Identidade (original), ou outro documento com foto: CNH ou Carteira de 

Trabalho CTPS; 

-caneta esferográfica com tinta azul ou preta, lápis e borracha. 

No caso de o candidato não estar constando na lista oficial de inscritos, ele poderá 

realizar a prova mediante a apresentação do comprovante de pagamento e documentos 

citados, sem prejuízo de posterior confirmação pela UNINTER. 

Não será admitido o uso de corretivos. 
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O candidato somente terá acesso às salas de realização da prova mediante a 

apresentação do documento oficial de identificação contendo foto. 

Não é permitido ao candidato o uso de telefone celular e nenhum equipamento para 

comunicação externa, calculadora ou quaisquer outros equipamentos eletrônicos e 

dicionário. 

Os acessos aos locais de realização das provas serão fechados impreterivelmente 

no horário previsto para sua realização e não será permitido o ingresso de candidatos após 

o seu início, sob qualquer motivo alegado. 

Será impedido de fazer a prova o candidato que não estiver regularmente inscrito no 

referido processo em andamento. 

 

6.0 DA CLASSIFICAÇÃO 

 

O Vestibular será classificatório e eliminatório. 

 

Os candidatos serão classificados na ordem decrescente dos pontos obtidos, 

respeitando as regras do edital. 

 

A divulgação do resultado será entre os dias 18 a  20/06/2018 na imprensa oficial e 

local. 

 

Os recursos do resultado da divulgação serão protocolados entre os dias 21 e 

22/06/2018 e serão dirigidos ao Polo da Uninter localizado na Rua Tiradentes 661, Centro, 

Araras, (fone: 19 – 3351-1880 ou 3351-1883), nos seguintes horários: segunda – sexta-feira: 

09:00 às 22:30 horas. 

 

O resultado FINAL DO VESTIBULAR será entre os dias 27/06/2018 a 01/07/2018. 

 

Período de matrícula regular da 1ª Chamada: 02/07/2018 a 11/07/2018.  

 

Segunda chamada: 11/07/2018 a 14/07/2018: Na desistência dos alunos 

classificados nas 40 primeiras colocações será dada continuidade na lista de classificação 

geral a ser informada pela UNINTER EDUCACIONAL SA. 
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7.0 DA AULA INAUGURAL 

 

Todos os candidatos aprovados e matriculados farão aula inaugural entre os dias 

16/07 a 20/07 e em local e data a ser divulgado entre a Secretaria Municipal de Educação e 

o Polo Presencial Uninter Araras.  

 

 

8.0 DAS MATRÍCULAS  

 

Os candidatos convocados para matrícula, na data fixada, deverão apresentar os 

seguintes documentos (via original para conferência e duas cópias para arquivo): 

 

a) Certificado de Conclusão de Ensino Médio (2° Grau) ou documento 

equivalente, Certificado de Conclusão de Curso Profissionalizante registrado, Certificado de 

Conclusão de Curso ou de Exame Supletivo completo, Certificado de equivalência de 

estudos publicado no diário oficial, para alunos que cursaram Ensino Médio no exterior; 

b) 02 cópias do Histórico Escolar Ensino Médio, 01 cópia autenticada e 01 cópia 

simples; 

c) 02 cópias simples da Cédula de Identidade (RG); 

d) 02 cópias simples da Certidão de Nascimento ou Casamento; 

e) 02 fotos em tamanho 3x4 recentes; 

f) 02 cópias simples de Comprovante de Residência (água, energia elétrica ou 

telefone); 

g) Comprovante emitido pela Secretaria Municipal da Educação de que o 

aprovado/convocado está apto a efetivar a matrícula, porque preencheu os requisitos do 

disposto no item 1.2 “a” e “b” previsto neste edital.  

h) Para a emissão do comprovante de que trata o item “g”, o candidato aprovado 

deverá se dirigir até a Secretaria Municipal de Educação, segunda-feira a sexta-feira, horário 

das 08:00 h às 11:00 h e das 13:00h às 16:00 h, com os documentos aludidos no item 1.2 

“a” e “b” deste edital entre os dias 02/07/2018 a 12/07/2018 para  a comprovação do 

preenchimento dos requisitos e obtenção do respectivo comprovante.  
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9.0 RESULTADO 

 

Os resultados dos classificados/convocados estarão disponíveis na imprensa local e 

site da Prefeitura Municipal de Araras (www.araras.sp.gov.br).  

 

10.0 DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS 

Perderá o direito à vaga o candidato que não comparecer à matrícula dentro dos 

prazos determinados de convocação de chamadas e não se apresentar com todos os 

documentos exigidos para matrícula; 

 

O candidato portador de necessidades especiais que necessitar de apoio para 

realizar a prova deverá solicitá-lo na ficha de inscrição para o referido VESTIBULAR. 

 

O aluno/acadêmico que estiver apto a ingressar nos quadros do Polo de Apoio 

Presencial da Faculdade Municipal, e o fazendo, em caso de desistência por qualquer 

motivo exceto por morte, estará obrigado a ressarcir aos cofres públicos o montante 

corrigido pelo IPCA-E referente à suas despesas (mensalidades/anuidade) investida pela 

Prefeitura Municipal de Araras, para tanto as partes assinarão no ato da matrícula Termo de 

Compromisso. 

 

11.0 Segue no Anexo Único o CRONOGRAMA dos Trabalhos que seguem este 

Edital.  

 

Araras, 08 de maio de 2018. 

 

 

_____________________________ 
Bruno Roza 

Secretário Municipal da Administração 
 

 

 

_____________________________ 

Mariana Mani Moura 

http://www.araras.sp.gov.br/
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Secretária Municipal da Educação 

 

 

ANEXO ÚNICO 

CRONOGRAMA DOS TRABALHOS 

 

EVENTO PERÍODO OBSERVAÇÕES 
INSCRIÇÕES 14/05/2018 a 01/06/2018 Deverá ser efetivada no Polo 

da Uninter localizado na Rua 
Tiradentes 661, Centro, 
Araras, (fone: 19 – 3351-1880 
ou 3351-1883), nos seguintes 
horários: segunda – sexta-
feira das 09:00 às 22:30 
horas, sábados das 09:00 às 
13:00 horas. 

TAXA DE INSCRIÇÃO  R$ 30,00 - Pagamento no ato 
da inscrição junto ao Polo da 
Uninter localizado na Rua 
Tiradentes 661, Centro, 
Araras, (fone: 19 – 3351-1880 
ou 3351-1883), nos seguintes 
horários: segunda – sexta-
feira das 09:00 às 22:30 
horas, sábados das 09:00 às 
13:00. O pagamento poderá 
ser efetuado em dinheiro, 
cartão de débito ou crédito. 

VESTIBULAR Data: 10/06/2018 Local e horários: vide item 3.0 
do edital. 

RESULTADO PRELIMINAR 18/06/2018 a 20/06/2018 Divulgação na imprensa oficial 
e local. 

RECURSOS 21/06/2018 e 22/06/2018 Deverão ser dirigidos ao Polo 
da Uninter localizado na Rua 
Tiradentes 661, Centro, 
Araras, (fone: 19 – 3351-1880 
ou 3351-1883), nos seguintes 
horários: segunda – sexta-
feira: 09:00 às 22:30 horas. 

RESULTADO FINAL 27/06/2018 a 01/07/2018 Divulgação na imprensa oficial 
e local. 

MATRÍCULAS – 1ª 
CHAMADA 

02/07/2018 a 11/07/2018  

MATRÍCULAS – 2ª 
CHAMADA 

11/07/2018 a 14/07/2018  

Apresentação documentação 
previsto no item 8.0, “h” do 

edital 

02/07/2018 a 12/07/2018 Local: Secretaria Municipal de 
Educação, segunda-feira a 
sexta-feira, horário das 08:00 
h às 11:00 h e das 13:00h às 
16:00 h 
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AULA INAUGURAL  16//07/2018 a 20/07/2018 A ser definido nos termos do 
item 7.0 do edital. 

 


