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EDITAL Nº 06/2021 PROCESSO SELETIVO PARA INGRESSO 2021.1 
FACULDADE INTEGRADA CETE – FIC 

EDITAL Nº 06/202, DE 16 DE NOVEBRO DE 2020. 
  
 
 

A Faculdade Integrada CETE torna pública as condições para o Processo Seletivo 
FIC 2021.1 para Preenchimento de Vagas nos Cursos de Graduação em Direito, 
Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia e Estética.  
  
1 – PROCESSO:   
  

1.1. A Faculdade Integrada CETE utilizará quatro formas de ingresso como processo 
seletivo para acesso aos cursos de ensino superior de Enfermagem, Farmácia e Fisioterapia. 
A) VESTIBULAR com Prova Objetiva Presencial ou Online: O Candidato que optar por 
essa forma de acesso, realizará uma prova objetiva, podendo optar pela forma online ou 
presencial, contendo 20 questões, sendo 05 questões de português, 05 questões de 
Conhecimentos Gerais, 05 questões de Biologia e 05 questões de Ciências Humanas, com 
duração de duas horas. 
B) O Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM): O candidato que foi avaliado pelo 
ENEM poderá utilizar as notas de uma das edições de 2017, 2018 ou 2019 para o presente 
processo seletivo. Os candidatos terão sua nota de avaliação do ENEM utilizada como 
processo seletivo em substituição à prova objetiva. 
C) Portadores de Diploma:  O candidato deve apresentar junto a sua Inscrição seu diploma 
de graduação ou documento substituto como declaração de conclusão de curso de qualquer 

curso de graduação em Instituição de Ensino Superior credenciada pelo Ministério da 
Educação – MEC. O candidato que apresentar seu diploma de graduação não precisará 
realizar à prova objetiva. 
D) Transferência: O Candidato que optar por essa forma de ingresso deverá está 
regularmente matriculado em outra Instituição de Ensino Superior, credenciada pelo MEC, 
no semestre 2021.2, em um dos cursos deste processo seletivo e apresentar junto a sua 
Inscrição um documento que comprove está matriculado. O candidato não precisará realizar 
à prova objetiva. 
 
2 - CURSOS OFERECIDOS E NÚMERO DE VAGAS POR TURNO: 
 

CURSO TURNO VESTIBULAR ENEM PORTADO 
DE 
DIPLOMA 

TRANSFERÊNCIA 

DIREITO TARDE 15 15 10 10 

NOITE 20 10 05 15 

ENFERMAGEM MANHÃ 15 15 10 10 

NOITE 20 10 05 15 

FISIOTERAPIA MANHÃ 15 15 10 10 

NOITE 20 10 05 15 

FARMÁCIA MANHÃ 15 15 10 10 

NOITE 20 10 05 15 

ESTÉTICA NOITE CADASTRO RESERVA 
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3 - CRITÉRIOS PARA SELEÇÃO:  
  
3.1. VESTIBULAR com Prova Objetiva Online ou Presencial: ocorrerá pela nota da prova 
objetiva realizada de forma online, onde será atribuída um valor de 50 pontos a cada uma 
das questões de português, conhecimentos gerais, biologia e Ciências Humanas. Serão 
aprovados os candidatos que obtiverem as maiores notas de acordo com o número de vagas 
disponíveis para esta modalidade de ingresso, contanto que o aluno não tire nota inferior a 
150 pontos. 
3.2. O Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM): ocorrerá pelo aproveitamento da nota 
da redação da edição de 2017, 2018 ou 2019, divulgadas pelo INEP. Serão aprovados os 
candidatos que obtiverem as maiores notas de acordo com o número de vagas disponíveis 
para esta modalidade de ingresso e que não tenha obtido nota zero na redação. para 
participar do processo seletivo nesta modalidade é necessário que o candidato informe no 

ato da inscrição uma cópia simples da pagina do INEP informado seus dados, seu número 
de inscrição e a nota da redação. 
 
3.3 Portadores de Diploma: ocorrerá pela data de entrada no processo seletivo. Serão 
aprovados os candidatos por data de entrada no processo seletivo de acordo com o número 
de vagas disponíveis para esta modalidade de ingresso, em caso de concorrência utilizaremos 
a data de colação de grau do diploma apresentado como mais um critério de seleção, sendo 
selecionado os candidatos com data de colação de grau mais recentes. 
 
3.4 Transferência: ocorrerá pela data de entrada no processo seletivo. Serão aprovados os 
candidatos por data de entrada no processo seletivo de acordo com o número de vagas 
disponíveis para esta modalidade de ingresso. 
 
 

4 - PERÍODO DE INSCRIÇÃO:  
 
4.1.1 – As inscrições poderão ser realizadas a partir do dia 16/11/2020 até o dia 12/02/2021, 
ou até o preenchimento de todas as vagas e mediante o cumprimento de um dos seguintes 
requisitos: 
I - ter cursado o Ensino Médio ou que possuir o Certificado de Conclusão deste nível de 
ensino, obtido pela via regular ou da suplência, nos termos do art. 3º da Portaria 
SESU/MEC nº 391, de 7 de fevereiro de 2002;  
II - ter prestado o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) na edição do ano de 2017, 2018 
ou 2019;  
III – ter Diploma de Graduação em Uma Instituição de Ensino Superior reconhecida pelo 
MEC; 
IV – estar regularmente matriculado em outra Instituição de Ensino Superior, credenciada 
pelo MEC, no semestre 2020.1, em um dos cursos deste processo seletivo.   

  
4.2. Para se inscrever, é necessário que o candidato(a) acesse o site www.vemserfic.com.br e 
siga os passos de acordo com o apresentado no site ou entre em contato com nosso setor de 
vestibular pelo número (87) 9.9600-7779.  
  
4.3. O candidato é o responsável pelas informações prestadas no momento de sua inscrição, 
especialmente o CPF e o ano do ENEM.  
  
4.4. Informações imprecisas ou incorretas implicam na eliminação do candidato no Processo 
Seletivo FIC 2021.1.  
  
 
 

http://www.vemserfic.com.br/
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5 – VALOR DA INSCRIÇÃO:  
5.1.1 – A Inscrição neste processo seletivo é GRATUITA  
 
6 – RESULTADO:   

O resultado dos candidatos classificados, de acordo com os critérios estabelecidos, 
será divulgado sempre em até cinco (5) dias uteis da realização da prova do Vestibular ou da 
inscrição para as demais formas de ingresso. As matrículas deverão ser realizadas em até 
cinco (5) dias uteis da divulgação do resultado. O candidato que não realizar a sua 
matrícula nesse prazo perderá a sua vaga e precisará se submeter a um novo processo 
seletivo, caso deseje ainda ingressar na FIC. 
   
 
8 - DA MATRÍCULA:   

 
8.1. Os candidatos aptos serão informados sobre os procedimentos para realização da 
matrícula por um dos nossos colaboradores.   
 
8.2. Documentos Necessários para realização da matrícula (Cópias): 
Carteira de Identidade; 
CPF; 
Certificado com Histórico Escolar do ensino médio ou equivalente; 
Certidão de Nascimento ou Casamento; 
Comprovante de Residência (este será o endereço que constará no contrato); 
Comprovante de votação das duas ultimas eleições ou certificado de quitação eleitoral (para 
candidatos maiores de 18 anos); 
Documento de Alistamento Militar (para candidatos do sexo masculino); 
 

9 - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS   
  
9.1. Informações imprecisas ou incorretas poderão implicar na eliminação do candidato. 
 
9.2. Ao se inscrever, o candidato aceita as condições contidas neste Edital.   
 
9.3. Os casos omissos neste Edital e não previstos em Lei, serão apreciados e julgados pela 
Direção Pedagógica da FIC, por meio da análise de requerimento protocolado na Secretaria 
Acadêmica.  
 
9.4. Para fins de remanejamento, a ocupação das vagas de que trata este edital ocorrerá até 
atingirmos o limite de 25% da frequência do segundo módulo, de acordo com Calendário 
Acadêmico de cada curso, do semestre de 2021.1.  
 

9.5. Para conhecimento de todos, o presente Edital, na sua íntegra, será divulgado na Internet 
no site www.ficgaranhuns.com.br  
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ANEXO 1 
 
MENSALIDADES 
 

 
CURSO 

MENSALIDADE* 

SEM BOLSA R$ COM BOLSA R$** 

DIREITO R$ 990,00 R$ 693,00 

ENFERMAGEM R$ 750,00 R$ 525,00 

FARMÁCIA R$ 750,00 R$ 525,00 

FISIOTERAPIA R$ 750,00 R$ 525,00 

 
 
Observações:   

1) *Valores referentes as mensalidades de 2021  

2) **Para pagamentos realizados até o dia 10 de cada mês o aluno ganha uma 

bolsa/desconto de 30%.  

Para pagamentos do dia 11 ao dia 20 de cada mês o valor da mensalidade com a 

bolsa/desconto de 10%. 

3) A Bolsa/desconto de 30% ora, previsto é para os alunos novos matriculados no semestre 

2021.1, podendo ser válido por todo o curso e constitui ato de mera liberalidade da 

Faculdade, que poderá suspender tal benefício com notificação prévia de 15 (quinze) dias 

de antecedência da emissão do boleto.  

4) O aluno que por qualquer motivo trancar a sua matrícula perderá tal benefício de 

bolsa/desconto.  

 
 
 

ANEXO 2 
 
CRONOGRAMA 
 

EVENTO DATA 

Inscrições A partir do dia 16/11/2020. 

Resultados  Em Até 5 dias Uteis da realização 
da prova. 

Matrícula Em até 5 dia uteis após divulgação 

do resultado. 

Campanha Especial para Transferência Do dia 01 a 10/12/2020. 

1º Vestibular Portas Abertas Online e Presencial 05/12/2020 

 
Observação: 
 

1) Outros eventos poderão ser programados pela direção sem a necessidade de inclusão 
neste edital. 

2) O vestibular Portas Abertas Online e Presencial irá ocorrer no dia 05/12 a partir das 
9h e os aprovados terão um desconto promocional na matrícula realizada até 15/12. 
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ANEXO 3 
 
 

CONTEÚDO DO VESTIBULAR – PROVA OBJETIVA ONLINE 
 
 

PORTUGUÊS 

• Figuras de linguagem 

• Gêneros textuais 

• Literatura 

• Norma culta e popular 

• Funções de linguagem e gramática 

• Semântica 

• Compreensão e interpretação de texto 

• Norma culta e coloquialismo 

• Morfologia 

• Sintaxe 

• Síntese e resumo 
 

BIOLOGIA 

• Anatomia e Fisiologia humana – exercícios físicos, alimentação, mudanças 
climáticas, patologias 

• Teia e cadeia alimentar 

• Ecologia – sustentabilidade, aquecimento global, poluição, desmatamento, 
preservação e uso dos recursos hídricos, geração de energia, lixo 

• Biotecnologia 

• Imunização 

• Genética e mutações 

• Citologia 
 

CIÊNCIAS HUMANAS  

• História do Brasil e do mundo 

• Impactos ambientais da poluição 

• Urbanização e violência 

• Movimentos sociais 

• Direitos Humanos 

• Conquistas trabalhistas 

• Fundamentos de Filosofia e Sociologia 

• Conflitos por terra 

• Crescimento populacional 

• Transportes 

• O papel das mulheres, negros e homossexuais 

• Desenvolvimento social 
 

 
 
 
 


