
Faculdade Educamais
PROCESSO SELETIVO DO 2º SEMESTRE DE 2017

EDITAL Nº 01/2017

O Diretor da Faculdade Cruz Azul, de acordo com a legislação em vigor, torna público pelo presente Edital as normas para o Processo 
Seletivo do 2º semestre de 2017 e a abertura das inscrições para os cursos de Administração, Ciências Contábeis , Pedagogia, 
Tecnólogo em Gestão de Segurança Privada, Tecnólogo em Gestão de Recursos Humanos e Tecnólogo em Gestão Financeira.

1. O Curso de Administração reconhecido pela Portaria MEC nº 214, publicada no D.O.U. de 17 de maio de 2013, publicada no D.O.U. de 
21 de maio de 2013, curso de Ciências Contábeis, reconhecido pela Portaria MEC nº 41 de 14 de fevereiro de 2013, publicada no D.O.U. 
de 15 de fevereiro de 2013, serão ministrados no período noturno, nas instalações da Faculdade Cruz Azul, na Av. Dr. Luís Carlos, nº 
1000, Bairro Penha, em São Paulo, Capital. O número de vagas oferecidas é de 160 anuais, com turmas de 40 alunos, por curso ,nos 
termos do disposto no artigo 35, do Decreto nº 5.773, de 9 de maio de 2006,alterado pelo Decreto nº 6.303, de 12 de dezembro de 
2007.
2. Períodos de Inscrições: 1º vestibular (Tradicional) - de 09 de junho de 2017 e o 2º vestibular (agendado) de 10 de junho de 2017 a 
04 de agosto de 2017
3. O Vestibular Tradicional será realizado no dia 09 de junho de 2017, das 09h às 12h, na Sede da Faculdade Cruz Azul, de acordo com o 
programa contido no manual do candidato.
3.1. Composição do processo seletivo: 
- Prova de Redação: Dissertação;
- Prova de Língua Portuguesa;
- Prova de Matemática;
3.2. Para a realização das provas, o candidato deverá estar no local indicado com pelo menos meia hora de antecedência, munido do 
comprovante de inscrição, documento de identidade original (R.G.), caneta esferográ�ca na cor azul ou preta, lápis e borracha. 
3.3. O candidato que chegar atrasado, após o fechamento dos portões, não poderá realizar a prova.
3.4. Será permitido ao candidato entregar sua prova após 60 (sessenta) minutos do início da prova.
4. Será eliminado do Processo Seletivo 2017, o candidato que:
a) faltar à prova;
b) zerar em qualquer uma das provas;
c) apresentar, em qualquer fase, documento e/ou declaração falsos ou inexatos;

d) �zer uso de máquinas de calcular ou equipamento elétrico ou eletrônico, inclusive telefones celulares, que �carão desligados, ou 
usar de outros meios ilícitos;
e) for surpreendido, durante a aplicação das provas, em comunicação com outro candidato, verbalmente, por escrito ou por qualquer 
outra forma; 
f ) praticar atos contra as demais normas contidas neste Edital.
4.1. Dúvidas quanto à formulação das questões deverão ser apresentadas à Coordenação do Processo Seletivo/2017, no ato da 
realização da prova. 
4.2. A lista dos classi�cados será disponibilizada no site da Instituição no dia 12 de junho de 2017 a partir das 13h.
4.3. Em hipótese alguma será concedida ao candidato, revisão de prova ou recontagem de pontos.

4.4. A matrícula dos classi�cados no vestibular tradicional dar-se-á nos dias 13 de junho a 20 de junho de 2017, na Secretaria da 
Faculdade, das 13h às 21h. Nos casos agendados do dia da prova até 48 horas após a divulgação.
5. Caso as vagas não sejam preenchidas em primeira chamada, serão efetuadas provas agendadas à partir de 10 de junho de 2017. A 
Faculdade reserva-se no direito de não colocar o curso em funcionamento, caso o número de matriculados não atinja 40 (quarenta) 
alunos.
6. No ato da matrícula, o candidato deverá apresentar os seguintes documentos:
a) histórico escolar do Ensino Médio, ou equivalente (01 cópia); 
b) certi�cado de conclusão do Ensino Médio, ou equivalente (01 cópia); 
c) título de eleitor (01 cópia); 
d) certidão de nascimento, ou casamento (01 cópia); 
e) CPF (01 cópia); 
f ) carteira de identidade (01 cópia); 
g) 02 fotos 3x4, recentes,
 h) certi�cado de reservista, 
i) comprovante de residência.
7. A não apresentação da documentação para matrícula, ou o não comparecimento nas datas de�nidas, determinam a perda da vaga.
8. A Comissão do Processo Seletivo 2017 decidirá sobre os casos omissos neste Edital.
9. O candidato que efetuar a inscrição declara estar de acordo com as normas deste Edital. 

 São Paulo, 01 de junho de 2017

Nelson Boni
   Diretor 
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