MANUAL DO CANDIDATO – PROCESSO SELETIVO SOLIDÁRIO DE VERÃO 2019 DA FACCREI

Caro Vestibulando!

EDITAL DE PROCESSO SELETIVO SOLIDÁRIO DE VERÃO 2019 DA FACCREI

Seja bem vindo!

EDITAL CPS Nº 018/2018
O Presidente da Comissão de Processo Seletivo da FACCREI, no uso de suas atribuições regimentais:
Faz saber aos interessados que as inscrições para o PROCESSO SELETIVO SOLIDÁRIO DE VERÃO

Neste Processo Seletivo estamos ofertando os Cursos de Graduação em:
Administração com habilitação em: Agronegócios e Gestão de Pessoas, o curso
de Educação Física (Bacharelado), Enfermagem e Direito.
A FACCREI visa proporcionar o desenvolvimento do ensino, da pesquisa
e da extensão que se afiguram indispensáveis ao aprimoramento de nossos
acadêmicos.
Muita dedicação e trabalho diário, para proporcionar um ensino
superior de qualidade, com seriedade e compromisso com a comunidade.
Estamos contando com seu ingresso em nossa Instituição e com a sua
participação neste processo de evolução para construirmos juntos um ensino
acadêmico que será orgulho para todos nós.
A FACCREI, sente-se feliz pela sua escolha e deseja que todos os seus
projetos de vida se realizem, a começar pelo seu sucesso nas provas deste
Vestibular Solidário 2019.
Tenha certeza que seu futuro começa a mudar a partir daqui.

2019 da FACCREI, estarão abertas de 28 (vinte e oito) de novembro a 14 (quatorze) de dezembro de 2018.
Sendo para os seguintes cursos:
 BACHARELADO:
DIREITO (80 VAGAS - NOTURNO)
Renovação de Reconhecimento do Curso - Portaria nº 267 D.O.U de 04/04/2017
 BACHARELADO:
ENFERMAGEM (100 VAGAS - NOTURNO)
Renovação de Reconhecimento do Curso - Portaria nº 59 D.O.U de 05/02/2018


BACHARELADO:

ADMINISTRAÇÃO com linha de formação em: (100 VAGAS - NOTURNO)
o Agronegócios
o Gestão de Pessoas
Renovação de Reconhecimento do Curso – Portaria nº 380 D.O.U de 27/05/2015


BACHARELADO:

EDUCAÇÃO FÍSICA: (100 VAGAS NOTURNO)

Boa Sorte!
Nós acreditamos em você!
Faculdade Cristo Rei

Autorização do Curso – Portaria 1342 D.O.U 18/12/2017
DA INSCRIÇÃO:
As inscrições podem ser realizadas no site Institucional: www.faccrei.edu.br/vestibular mediante
preenchimento de formulário eletrônico ou presencialmente no Campus Universitário da Faculdade Cristo Rei,
sito a PR 160, KM 04, saída para Leópolis, Conjunto Universitário, Cornélio Procópio/PR.

VALOR:

I – REGULAMENTO DO PROCESSO SELETIVO SOLIDÁRIO DA FACCREI - 2019

No dia da aplicação da prova do Processo Seletivo Solidário de Verão 2019 da FACCREI
(16/12/2018), o candidato deverá levar 2Kg de alimentos não perecíveis (exceto sal e fubá), que serão doados

1. INSCRIÇÃO

a instituições beneficentes deste município e/ou região.
DAS PROVAS
A prova será realizada no dia 16 (dezesseis) de dezembro de 2018, o fechamento dos portões
ocorrerá às 13h30min (treze horas e trinta minutos). A prova terá início às 14h00min (quatorze horas) com
término às 18h00min (dezoito horas).
O local de realização da prova será o Campus Universitário da FACCREI, sito a PR 160, KM 04, saída
para Leópolis, Conjunto Universitário, Cornélio Procópio/PR.

A inscrição do candidato poderá ser efetuada pelo interessado ou por
representante legal.
 Local:
1. Na Secretaria do “Campus Universitário da Faccrei, sito à PR 160, Km 04,
Conjunto Universitário, Cornélio Procópio, Paraná;
2. No site da FACCREI: http://www.faccrei.edu.br/vestibular

A prova será composta de questões objetivas e uma redação com tema da atualidade conforme
quadro abaixo:
Área de Conhecimento

Nº de questões

 Período: de 28 (vinte oito) de novembro a 14 (quatorze) de dezembro de
2018.

Ciências Humanas e suas Tecnologias: História, Geografia, Filosofia e 05 (cinco) questões de múltipla escolha
Sociologia.
Ciências da Natureza e suas Tecnologias: Química, Física e Biologia.

05 (cinco) questões de múltipla escolha

Linguagens, Códigos e suas Tecnologias: Língua Portuguesa, 10 (dez) questões de múltipla escolha
Literatura, Artes, Educação Física e Tecnologias da Informação e

 Valor de Inscrição: 02 (dois) quilos de alimentos não perecíveis (exceto sal e
fubá) que deverão ser entregues no dia da prova como confirmação da
inscrição.
2. CURSOS OFERECIDOS:

Comunicação.
Matemática e suas Tecnologias: Matemática.

10 (dez) questões de múltipla escolha

Redação

01 (uma) questão dissertativa

DIREITO (Bacharelado)
 80 VAGAS, 01 TURMA; REGIME SEMESTRAL; TURNO NOTURNO.

ATENÇÃO:
Para a realização da prova, o candidato deverá levar caneta esferográfica (de material transparente)
azul ou preta e, apresentar um documento ORIGINAL com foto (R.G., CNH ou Carteira de trabalho).
OBSERVAÇÕES:
 Os Cursos de Graduação citados neste edital, somente iniciarão as suas atividades letivas no
primeiro semestre de 2019.
PUBLIQUE-SE.
Cornélio Procópio, 27 de novembro de 2018.
Prof. Ms. Marçal Guerreiro do Amaral Filho
Presidente da Comissão de Processo Seletivo
Portaria nº 027/2018

ADMINISTRAÇÃO (Bacharelado) com linha de formação em AGRONEGÓCIOS E
GESTÃO DE PESSOAS
 100 VAGAS, 01 TURMA; REGIME SEMESTRAL; TURNO NOTURNO.
ENFERMAGEM (Bacharelado)
 100 VAGAS, 01 TURMA; REGIME SEMESTRAL; TURNO NOTURNO.
EDUCAÇÃO FÍSICA (Bacharelado)
 100 VAGAS, 01 TURMA; REGIME SEMESTRAL; TURNO NOTURNO.

3. PROVAS E CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO:
O PROCESSO SELETIVO, de natureza classificatória, compreenderá a aplicação de
provas somente no dia 16 (dezesseis) de dezembro de 2018, das 14h00min às
18h00min, da seguinte forma:
Área de Conhecimento
Nº de questões
Ciências Humanas e suas Tecnologias: História, 05 (cinco) questões de
Geografia, Filosofia e Sociologia.
múltipla escolha
Ciências da Natureza e suas Tecnologias: 05 (cinco) questões de
Química, Física e Biologia.
múltipla escolha
Linguagens, Códigos e suas Tecnologias: Língua 10 (dez) questões de
Portuguesa, Literatura, Artes, Educação Física e múltipla escolha
Tecnologias da Informação e Comunicação.
Matemática e suas Tecnologias: Matemática.
10 (dez) questões de
múltipla escolha
Redação
01
(uma)
questão
dissertativa
As provas versarão sobre conhecimento, em nível médio, e avaliarão a formação
recebida pelo candidato e sua aptidão para os estudos superiores, com
verificação da capacidade de raciocínio, de pensamento crítico, compreensão,
análise e síntese de conteúdos factuais.
No julgamento da redação serão analisados:
 Correção e apresentação;
 Desenvolvimento fiel ao assunto;
 Exposição, estruturação e expressão das ideias.
VALOR DAS QUESTÕES:
Área de Conhecimento
Ciências Humanas e suas Tecnologias: História,
Geografia, Filosofia e Sociologia.
Ciências da Natureza e suas Tecnologias: Química,
Física e Biologia.
Linguagens, Códigos e suas Tecnologias: Língua
Portuguesa, Literatura, Artes, Educação Física e
Tecnologias da Informação e Comunicação.

Valor de cada questão
1 ponto

Matemática e suas Tecnologias: Matemática.
Redação
Total máximo de pontos


1 ponto
70 pontos
100 pontos

As provas terão duração de 04 (quatro) horas e serão realizadas no Campus
Universitário da FACCREI, Sito à PR160, Km 04, Conjunto Universitário,
Cornélio Procópio, Estado do Paraná.

O CANDIDATO deverá apresentar-se, 60 (sessenta) minutos antes do horário da
prova, no dia estabelecido, trazendo o material necessário e permitido.
O CANDIDATO deverá trazer no dia da prova:
 Carteira de Identidade (RG) original ou outro documento pessoal com foto;
 02 (dois) quilos de alimentos não perecíveis (exceto sal e fubá);
 Caneta esferográfica (azul ou preta) de material transparente
OBS: É PROIBIDO A UTILIZAÇÃO DE CELULAR, RÁDIO, BIP, FONES DE OUVIDO OU
QUALQUER APARELHO DE COMUNICAÇÃO, ALÉM DE APARELHOS ELETRÔNICOS
SEMELHANTES.
O CANDIDATO que descumprir esta determinação será desclassificado.
4. EXCLUSÃO
O CANDIDATO será excluído se:
 Chegar após o horário de início das provas, 14 horas;
 Infringir as normas vigentes ou de disciplina;
 Usar de meio fraudulento na inscrição ou na realização das provas.
5. INEXISTÊNCIA DE REVISÃO
Em momento algum haverá recontagem de pontos, revisão ou qualquer outra
solicitação em relação às provas realizadas ou no conteúdo destas, não cabendo
recurso quanto ao seu procedimento, conteúdo ou julgamento.

1 ponto
1 ponto

6. VALIDADE DO PROCESSO SELETIVO
O Processo Seletivo de que trata este edital terá validade somente para o 1º
Semestre do ano letivo de 2019.

7. SELEÇÃO E CLASSIFICAÇÃO
O CANDIDATO será classificado se acertar no mínimo 70% (setenta por cento)
das questões propostas (prova objetiva e redação).
A seleção e concessão de bolsas de estudos será por ordem decrescente de
pontuação e classificação.

TODOS OS CURSOS
o DIAS 19 (dezenove) e 20 (vinte) de dezembro de 2018.
o HORÁRIO: das 14h00min às 22h00min;
o LOCAL: Secretaria Acadêmica do Campus Universitário da FACCREI, localizado à PR
160, KM 04, Conjunto Universitário, telefone: (43) 3524-3301, Cornélio Procópio,
Paraná.

CRITÉRIO DE DESEMPATE:
Na hipótese de igualdade de pontos para efeito de desempate, terá preferência
na classificação o candidato que alcançar maior nota na prova de redação.
Persistindo o empate terá preferência o candidato com mais idade.

O candidato classificado, no ato da matrícula, deverá apresentar à Secretaria da
FACULDADE CRISTO REI os seguintes documentos:
 Uma fotocópia da Certidão de Nascimento ou Casamento;
 Duas fotocópias da Cédula de Identidade;
 Uma fotocópia do Título de Eleitor e do comprovante de votação da
última eleição;
 Uma fotocópia do Certificado Militar (se for o caso);
 Uma via original e uma fotocópia do Histórico Escolar de Ensino Médio;
 Uma fotocópia do Certificado de Conclusão do Ensino Médio ou Diploma
(devidamente registrado);
 Duas fotos 3x4, datadas;
 Uma fotocópia do CPF;
 Comprovante de residência.

8. RESULTADO
CLASSIFICADOS:
O resultado será divulgado no dia 18 (dezoito) de dezembro de 2018, a partir
das 20h00min, em edital afixado na Secretaria Acadêmica do Campus
Universitário da FACCREI e no site da instituição.
MATRÍCULAS:
Os alunos contemplados com bolsas de estudo, deverão apresentar-se na
instituição até o dia 20 (vinte) de dezembro do corrente ano para aceite do
desconto e oficialização da matrícula. Caso contrário, a premiação será ofertada
aos classificados subsequentes, por meio de contato telefônico, efetuado pela
Instituição.
9. DA DIVULGAÇÃO DO RESULTADO
Para efeitos legais somente serão válidas as listas afixadas em Edital na FACCREI
e no site da instituição.
A FACCREI não se responsabiliza pelas informações fornecidas através de outras
publicações.
Este resultado só será válido para o Processo Seletivo Solidário da FACCREI 2019, realizado em dezembro de 2018, com ingresso conforme edital 018/2018.
10. MATRÍCULA
DATAS DAS MATRÍCULAS:

ATENÇÃO:
 Todas as fotocópias acima solicitadas deverão estar AUTENTICADAS.
 Para efetuar a matrícula é necessária a presença de um “RESPONSÁVEL SOLIDÁRIO”,
podendo ser o pai, a mãe, o cônjuge ou o responsável legal.
 NÃO serão aceitas matrículas condicionais sob hipótese alguma.
 O candidato que deixar de efetuar matrícula ou não apresentar histórico escolar de ensino
médio ou documento equivalente à conclusão do ensino médio no prazo determinado terá sua
VAGA NULA, neste processo seletivo para todos os efeitos.
 Perderá direito à vaga o candidato que não comparecer dentro do prazo estipulado para a
matrícula; também aquele que não apresentar quaisquer dos documentos exigidos para a
matrícula.
 É permitido aos candidatos que ainda não concluíram o ensino médio, a realização do
processo seletivo em forma de “TREINEIROS”, mas em hipótese alguma este candidato poderá
efetuar matrícula, salvo o candidato que apresentar a secretaria geral da Instituição, até a data
da matrícula a declaração de conclusão do ensino médio.

11. DISPOSIÇÕES FINAIS
Os casos omissos do Edital 018/2018 e deste manual serão resolvidos pela
Comissão do Processo Seletivo Solidário 2019 da FACCREI.
II – PROGRAMAS
Programas do Processo Seletivo:
REDAÇÃO
Orientações:
 A extensão do trabalho de redação será comunicada durante a realização
da prova;
 Faça um esquema de ideias que pretende desenvolver;
 Desenvolva cada uma das ideias esquematizadas;
 Releia o material desenvolvido e verifique a apresentação das ideias, a
clareza do conteúdo e a sua forma.
 ATENÇÃO para os problemas de CORREÇÃO GRAMATICAL;
 Passe a limpo, com caneta esferográfica (cor preta ou azul), o material que
você desenvolveu. Só use lápis no rascunho;
 Faça uma revisão final do material que você passou a limpo.
CIÊNCIAS HUMANAS E SUAS TECNOLOGIAS: HISTÓRIA, GEOGRAFIA, FILOSOFIA E
SOCIOLOGIA
 Diversidade cultural, conflitos e vida em sociedade.
 Formas de organização social, movimentos sociais, pensamento político e ação
do Estado.
 Estruturas produtivas.
 Representação espacial.
CIÊNCIAS DA NATUREZA E SUAS TECNOLOGIAS: QUÍMICA, FÍSICA E BIOLOGIA
 Movimento, Equilíbrio e Leis da Física.
 Leis da Gravidade.
 Fenômenos elétricos e magnéticos.
 Transformações químicas.
 Água.
 Química, Sociedade e Cotidiano.
 Moléculas, Células e Tecidos.
 Organização dos seres vivos.
 Ecologia.
 Evolução.

LINGUAGENS, CÓDIGOS E SUAS TECNOLOGIAS: LÍNGUA PORTUGUESA, LITERATURA,
ARTES, EDUCAÇÃO FÍSICA E TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
 Leitura e interpretação de texto.
 Artes corporais.
 Texto literário.
 Produção de texto.
 Argumentação.
 Norma culta da língua.
 Tecnologias da Informação e Comunicação.
MATEMÁTICA E SUAS TECNOLOGIAS: MATEMÁTICA
 Geometria.
 Estatística e Probabilidade.
 Álgebra.
REDAÇÃO
O candidato terá que demonstrar os seguintes conhecimentos:
 Domínio da língua portuguesa.
 Aplicação dos conceitos de várias áreas de conhecimento ao tema, respeitando
o modelo de texto dissertativo-argumentativo.
 Apresentação e defesa de seu ponto de vista usando elementos coerentes de
argumentação.
 Elaboração de uma proposta de intervenção social que respeite os direitos
humanos.









AVISOS IMPORTANTES:
O candidato deverá apresentar-se no local de prova munido de cédula de
identidade original uma hora antes do início da prova;
Os portões serão fechados rigorosamente às 13h30min, não serão admitidos
retardatários;
O ingresso nas salas de provas será permitido das 13h30min às 14h00min;
O controle de presença será feito através de formulário próprio e deverá ser
assinado pelo candidato;
Será permitido ao candidato o uso do banheiro acompanhado de um fiscal;
As respostas deverão ser assinaladas com caneta esferográfica preta ou azul;
Fica proibido o uso de dicionário, calculadora, relógio, tabela de qualquer natureza,
celular, bem como não é permitido o trânsito de qualquer material e ou qualquer










tipo de comunicação entre os candidatos, sob pena de anulação das provas e
exclusão do(s) candidato(s) do Processo Seletivo;
Não é permitido FUMAR no interior das salas de provas e corredores (Lei Estadual
Nº8852);
A folha de Redação e o Gabarito da prova serão entregues às 15h;
A folha original de redação e o gabarito NÃO SERÃO TROCADOS por motivo de erro
ou rasura do candidato;
As questões rasuradas ou com mais de uma alternativa assinalada no gabarito serão
anuladas;
O candidato só poderá deixar a sala após as 15h30min;
O caderno de prova, folha original de redação e gabarito deverão ser entregues ao
fiscal da sala no término da realização da prova. O candidato que reter qualquer um
desses materiais será automaticamente eliminado do Processo Seletivo;
Qualquer situação atípica deverá ser comunicada à Comissão do Processo Seletivo,
que tomará as devidas providências.

Boa Sorte!
Comissão do Processo Seletivo

