EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA PROCESSO SELETIVO INVERNO DE CURSOS A DISTÂNCIA 2018
DA FACULDADE SECAL
1. DOS CURSOS E VAGAS
Curso

Portaria

Gestão Publica (EAD- Ensino a dis- Reconhecido pela Portaria nº 370 de 20/04/2018
tância)
(DOU 23/04/2018)
Recursos Humanos (EAD- Ensino a Reconhecido pela Portaria nº 370 de 20/04/2018
distância)
(DOU 23/04/2018)

Duração

Vagas

2 anos

300

2 anos

300

2. DA LOCALIZAÇÃO DOS POLOS
Polo Ponta Grossa: Rua Barão do Cerro Azul, 827 – Centro – Ponta Grossa/PR.
INFORMAÇÕES: Fone: (42) 3220-6700 – http://ead.secal.edu.br
3. DAS MODALIDADES DE PROCESSO SELETIVO
O Processo Seletivo Inverno EAD 2018 disponibilizará aos candidatos as seguintes modalidades de seleção:




Provas de Vestibular Agendada;
Aproveitamento dos Resultados do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), realizado nos anos
de 2015, 2016 e 2017;
Portador de Diploma de Curso Superior;

3.1 PROVAS
A prova agendada é uma modalidade de processo seletivo voltada aos candidatos que necessitem de uma data flexível para a realização das provas.
As provas agendadas terão início em 29/05/2018, conforme disponibilidade apresentada no site
http://ead.secal.edu.br
Obs.: O candidato aprovado em uma prova agendada estará desobrigado de realizar as provas agendadas subsequentes.

3.3 PORTADOR DE DIPLOMA DE CURSO SUPERIOR
a) O candidato deverá apresentar o histórico escolar do Ensino Superior para solicitação da vaga pretendida.
b) Em caso de dispensa de disciplinas deverão ser apresentados os documentos necessários para análise.
c) A apuração para o deferimento será realizada após o período de matrícula de cada processo.
d) O candidato aprovado por meio de aproveitamento de curso estará desobrigado de realizar as provas agendadas.

3.2 APROVEITAMENTO DOS RESULTADOS DO EXAME NACIONAL DE ENSINO MÉDIO (ENEM), REALIZADOS NOS
ANOS DE 2015, 2016 E 2017
Serão admitidos os resultados do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) nos anos de 2015, 2016 e 2017.
Este candidato, para habilitar-se ao processo classificatório do vestibular, deverá indicar no ato da inscrição o seu
número de inscrição no ENEM relativo ao ano cujos resultados desejará aproveitar, sendo considerado para classificação o valor global de sua nota numa escala de 0 a 10, equivalente a utilizada para os candidatos de vestibular.
Para concorrer por meio desta modalidade de seleção, o candidato deverá apresentar a documentação comprobatória de sua participação no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), na Central de Atendimento da Faculdade Secalou por e-mail atendimento@secal.edu.bra até 72 horas após a inscrição realizada no site.
Endereço: Campus Sede Polo 1: Rua Barão do Cerro Azul, 827 – Centro – Ponta Grossa/PR.
a) O candidato que não participou de nenhuma das edições do ENEM, nos anos acima citados, deverá submeter-se à realização do vestibular de acordo com a normatização exposta neste Edital.
b) Os candidatos que optarem pelo ENEM e os que optarem por prova agendada concorrem em igualdade de
condições.
c) O candidato aprovado por meio de aproveitamento do resultado do ENEM estará desobrigado de realizar as
provas tradicionais e ou agendadas.

4. INSTRUÇÕES PARA INSCRIÇÕES DE VESTIBULAR AGENDADO
4.1 Período para as Inscrições
As inscrições iniciam em 26/05/2018, e poderão ser efetuadas até 24 h antes da data da prova.
4.1.1 Inscrições realizadas pessoalmente
O candidato deverá se dirigir até o endereço do Campus Sede Polo I até às 21h00:
Polo I: Rua Barão do Cerro Azul, 827 – Centro – Ponta Grossa/PR.
4.1.2 Inscrições efetuadas via internet
O candidato deverá acessar o site da Faculdade Secal, onde encontrará as instruções para a inscrição:
http://ead.secal.edu.br
4.2 Valor da taxa de inscrição
Como taxa de inscrição, convidamos os inscritos a contribuir com a nossa campanha do agasalho de 2018, fazendo a
doação de toucas e/ou meias que deverão ser entregues no dia da prova.

5. DIVULGAÇÃO DO RESULTADO DO VESTIBULAR
O resultado será divulgado no site da Faculdade Secal (http://ead.secal.edu.br)
Prova agendada e aproveitamento dos resultados do Exame Nacional de Ensino Médio (ENEM).
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6. DAS MATRÍCULAS
As matrículas para candidatos aprovados nas modalidades vestibular agendado e ENEM poderão ser realizadas a
partir da data da divulgação do resultado do vestibular conforme informativo entregue no dia da prova.
O candidato que não efetivar a matrícula nas datas e local indicado será considerado desistente, liberando sua vaga
para outro candidato.
6.1 Local para realização da matrícula
Unidade Central: Rua Barão do Cerro Azul, 827 – Centro – Ponta Grossa/PR, de segunda à sexta das 9h30 às 21h e
aos sábados das 9h30 às 12h.
6.2 Documentação necessária para a matrícula Vestibular agendado e ENEM
Para a matrícula, o candidato classificado deverá apresentar os seguintes documentos:
 01 fotocópia autenticada do comprovante de escolaridade do Ensino Médio ou equivalente: Histórico Escolar e Certificado de Conclusão do Ensino Médio. Para o candidato que não possui o histórico escolar no
ato da matrícula, poderá ser entregue a declaração de conclusão, sendo que esta deve ser substituída pelo histórico em 30 dias. Documentos de origem estrangeira somente serão válidos se certificados pela autoridade brasileira competente.
 01 fotocópia autenticada da Certidão de Nascimento ou Casamento.
 01 fotocópia autenticada da Carteira de Identidade, mesma face.
 01 fotocópia da carteira de reservista (prova de quitação do serviço militar).
 01 fotocópia do título de eleitor atualizado (legível)
 01 fotocópia do CIC / CPF do candidato (e do responsável quando o candidato for menor de idade).
 01 fotocópia do comprovante de residência (do candidato ou responsável).
 Efetuar o pagamento da primeira parcela (matrícula), através de boleto bancário.
a) Não será aceita matrícula sem a documentação acima especificada.
b) O candidato que não efetivar a matrícula nas datas e local indicado será considerado desistente, liberando
sua vaga para outro candidato.

7. PROCEDIMENTO PARA A REALIZAÇÃO DAS PROVAS
7.1 Observações importantes sobre as provas
As provas agendadas serão realizadas na Unidade Central / Polo I – Barão do Cerro Azul, 827 - Ponta Grossa /PR.
Casos especiais: O candidato portador de necessidades especiais (visuais, auditivas ou motoras) deverá inscrever-se
com antecedência de uma semana da data escolhida para a prova, informando, por escrito, o que necessitará para a
realização da prova.
7.2 Documentos necessários para realização das provas
Para acesso aos locais de provas os candidatos deverão apresentar imprescindivelmente: original de documento de
identidade.
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Serão aceitos como documentos de identidade apenas documentos oficiais, expedidos por órgãos competentes,
com foto recente do candidato (Ex: Carteira de Identidade, Carteira Profissional, Carteira de Motorista, modelo com
foto, passaporte etc.). Não serão aceitos como identificação crachás de empresa, mesmo de estatais ou do serviço
público, ou identificações de clubes, associações ou semelhantes.
O candidato que, eventualmente, tiver seus documentos furtados deverá comunicar o fato antecipadamente à instituição e providenciar o Boletim de Ocorrência, expedido pela Polícia.
O candidato que não possuir a documentação adequada NÃO poderá realizar a prova.
7.3 Materiais necessários para realização das provas
Durante a prova agendada, apenas será permitido o uso dos seguintes materiais: lápis preto ou lapiseira, caneta esferográfica azul ou preta, borracha (estes materiais são necessários na prova agendada para a confecção da redação).
É imprescindível que o candidato traga consigo os materiais acima indicados para uso durante a prova.
A redação para as provas agendada será manuscrita.
Não será permitido o uso de aparelhos sonoros, fonográficos, de comunicação ou de registro, eletrônicos ou não,
tais como: agendas, relógios não convencionais, telefones celulares, pagers, microcomputadores portáteis, MP3
player ou similares, nem tabelas, dicionários ou formulários.
7.4 Composição das provas
A prova será composta de duas partes:
1ª parte:
Prova de redação (discursiva).
2ª parte:
Prova de múltipla escolha de Português e Raciocínio lógico.
8. CRITÉRIOS DE OBTENÇÃO DE NOTA E DE CLASSIFICAÇÃO
Para os candidatos inscritos em qualquer um dos cursos oferecidos pela Faculdade Secal a prova constará de uma
redação e de 10 questões,distribuídas conforme tabela abaixo:
Prova

Nº Questões

Redação
Português(Língua Portuguesa e Literatura Brasileira)
Raciocínio lógico
TOTAL

1
05

Peso por Questão
4,0
0,60

05
11

0,60
-

Peso da Prova
4,0
3,0
3,0
10,0

Com exceção da prova de Redação, as demais seguirão a modalidade de múltipla escolha através da seleção entre
alternativas de resposta identificadas como A - B - C - D - E. A prova de redação constituirá uma nota isolada. As provas de múltipla escolha terão suas notas somadas em uma única nota. A soma das notas da prova de redação e da
prova de múltipla escolha constituirá a nota final obtida no vestibular pelo candidato. Esta nota será a utilizada para
a classificação dos candidatos.
9. CRITÉRIOS DE DESCLASSIFICAÇÃO
Será considerado desclassificado o candidato que obtiver grau 0,0 (zero) na prova de múltipla escolha ou grau inferior a 1,0 (um) na prova de redação.
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10. DA REVISÃO DA PROVA
Não será concedido pedido de vistas ou de revisão da prova.
11. VALIDADE DO PROCESSO SELETIVO
Os resultados do Processo Seletivo Inverno EAD 2018, serão válidos somente para o segundo semestre do ano letivo
de 2018, obedecendo ao calendário acadêmico da Faculdade Secal.
12. INFORMAÇÕES GERAIS
a) Alertamos os candidatos a conhecer antecipadamente a localização das sedes da Faculdade Secal onde serão realizadas as provas, a fim de se familiarizarem com a forma mais conveniente de transporte até o local, no dia das provas.
b) O candidato declara-se ciente da necessidade de apresentar o comprovante de conclusão do Ensino Médio, ou
equivalente, para a efetivação da matrícula.
c) A Faculdade Secal reserva-se o direito de não implantar o curso cujo número de matriculados for inferior às vagas
oferecidas, no seu todo ou em um dos turnos. Nesse caso, os candidatos classificados serão convidados a matricularem-se em outro curso em que exista vaga (observada a sua classificação) ou por receber (somente como último
possível caso) a devolução dos documentos e da taxa de inscrição recolhida.
d) Em caso de cancelamento de matrícula a vaga será reaberta e repassada para outro candidato classificado.
e) Os cursos poderão ter atividades em campos de aplicação prática com os quais a Faculdade Secal mantém ou
mantiver convênios.
f) As aulas práticas e/ou estágios curriculares poderão ser realizados em horário de contraturno.
g) Todos os cursos são passíveis de ter aulas aos sábados.
h) Em aulas teóricas ou expositivas poderá haver junção de mais de uma turma e nas aulas de laboratório poderá
haver subdivisão das turmas.
i) A critério da Faculdade Secal, parte da carga horária, até o limite permitido pela legislação em vigor, poderá se ministrada na modalidade a distância. As disciplinas cursadas em regime de dependência e adaptaçãopoderão ser também ministradas desta forma.
13. CONTEÚDO PARA AS PROVAS
1. PORTUGUÊS
Interpretação de texto e comunicação: identificar as ideias principais de um texto; identificar os elementos essenciais da comunicação; distinguir descrição, narração e dissertação; distinguir as funções da linguagem. Morfologia: grafar de modo correto as palavras; separar corretamente as sílabas das palavras; aplicar as regras de acentuação gráfica; identificar a estrutura e a formação das palavras; distinguir as classes das palavras; flexionar as palavras variáveis
em gênero, número e grau; flexionar as formas verbais (modo, tempo, número, pessoa e voz). Sintaxe: empregar os
pronomes oblíquos átonos nas frases; aplicar convenientemente as regras de concordância e regência nominal e
verbal; aplicar adequadamente a crase; identificar os termos essenciais, integrantes e acessórios da oração; classificar as orações de um período. Semântica: diferenciar sinônimo, antônimo, homônimo e parônimo. Estilística: caracterizar as figuras de linguagem - comparação, metáfora, metonímia, prosopopéia, catacrese, pleonasmo, ironia, eufemismo, hipérbole, antítese; distinguir a linguagem conotativa da linguagem denotativa. Pontuação e expressão es[5]

crita: utilizar convenientemente os sinais de pontuação. Literatura: A Literatura de Informação; O Romantismo no
Brasil; O Modernismo.
2. RACIOCÍNIO LÓGICO
Raciocínio lógico-matemático: Operações com números reais. Números e grandezas proporcionais. Regra de três.
Porcentagem. Estatística descritiva. Juros simples e compostos.
Ponta Grossa, 26 de maio de 2018.
Prof. Msc. Isaura Cristina de Andrade Aguiar
Direção Geral
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