
O Reitor do Centro Universitario Sao Jose de Itaperuna, Institui^ao de Educa^ao Superior mantida pela

estatutarias e cumprindo a decisao do Conselho Superior exarada em Ata da Reuniao de 09/11/2022, toma

publico o Edital do Processo Seletivo (Vestibular Agendado), como tambem Processo Seletivo sob o uso da

nota de reda^ao do Enem, cujos resultados terao validade para o 1° semestre letivo de 2023.

1. CURSOS E VAGAS

1.1. As vagas oferecidas estao distribuidas pelos seguintes cursos:

SITUACAO LEGALDURACAOCURSOS TURNO VAGAS
01 - Administra^ao (Bacharelado) Noturn o 4 anos 35

02 - Biomedicina (Bacharelado) 4 anos 30Notumo

03 - Ciencias Contabeis (Bacharelado) Notumo 4 anos 35

04 - Enfermagem (Bacharelado) Notumo 4 anos 35

05 - Farmacia (Bacharelado) Notumo 5 anos 35

06 - Historia (Licenciatura) Notumo 4 anos 30

Lingua Portuguesa Notumo 4 anos 20

08 - Letras - Ingles (Licenciatura) Notumo 4 anos 35

09 - Psicologia (Bacharelado) Notumo 5 anos 40

2. INSCRICOES

1.2. O Centro Universitario Sao Jose de Itaperuna reserva-se o direito de nao oferecer os Cursos que nao 
tenham preenchido as vagas iniciais estabelecidas.
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2.1. As inscribes devem ser efetuadas na Secretaria, de segunda a sexta-feira, das 8 as 17 horas, no
periodo no periodo de 16 de novembro de 2022 a 31 de Janeiro de 2023, a pre-inscri^ao on-line podera 
ser realizada pelo portal www.fsj.edu.br, que devera ser confirmada com a apresenta?ao dedocumento 
de identidade com foto (rg, cnh), no dia da prova. .. y

2.2. As inscriQoes que se iniciam em 16/11/2022 serao validas enquanto houver vagas nos cursos.

http://www.fsj.cdu.br
mailto:unifsj@fsj.edu.br
http://www.fsj.edu.br


3. NORMAS DO CONCURSO

em

4. MATRICULAS

4.1. As matriculas serao efetuadas de mode presencial, diretamente na secretaria academical' 'A

4.2. As matriculas dos candidates classificados devem ser efetuadas ate 72 horas apos a divulgaQao do 
resultado.

3.1. O Processo de Sele^ao constara de uma Reda^ao escrita na norma padrao da Lingua Portuguesa.

3.1.1. As provas podem ser aplicadas no horario das 8h as 16h, no campus do Centro Universitario.

3.1.2. A prova de Reda^ao, de carater eliminatorio, para todos os candidatos, independentemente de 
sua op?ao de cursos, tera o valor de 1000 pontos, exigindo-se 200 pontos como nota minima.

3.1.3. Sera eliminado do Vestibular o candidate que nao alcan^ar o minimo de pontos exigidos no iten 
3.1.2.

3.7. O candidate que. em consequencia de deficiencias fisicas ou doentjas cronicas, necessitar de 
atendimento diferenciado para seu bom desempenho academico, e obrigado a informal- tais fatos, no 
ato da inscri^ao, ficando ciente de que seu pedido de matricula case seja selecionado, sera submetido 
ao parecer do Nucleo de atendimento Psicopedagogico Educational (NAPE).

3.8. O resultado do Vestibular Agendado sera divulgado ate 72 horas apos o termino da prova.

2.6. O Centro Universitario Sao Jose de Itaperuna, podera utilizar o e-mail e o telefone informados na 
ficha de inscri^ao para enviar aos candidatos informaQoes relativas ao Processo Seletivo.

3.2. O Processo de Sele^ao ENEM constaradautiliza^ao danota dereda^ao do ENEM, dequalqueredi$ao 
a partir de 2017, devendo ser apresentado pelo candidate a comprova^ao.

3.2.1. A nota da reda^ao (Processo Seletivo ENEM), de carater eliminatorio, para todos os candidatos, 
independentemente de sua op^ao de cursos, sendo o seu valor minimo fixado em 200 (duzentos) 
pontos.

3.3. A classifica^ao dos candidatos faz-se pela ordem decrescente dos resultados obtidos, sem ultrapassar 
o limite de vagas fixado no item 1.1, excluidos os candidatos que tenham faltado ou nao tenha 
atendido os criterios estabelecidos nos itens 3.1.2 - 3.2.1.

3.4. A classifica^ao obtida e valida para matriculas no 1° semestre letivo de 2023, tomando-se nulos seus 
efeitos se o candidato classificado deixar de requere-la dentro do prazo fixado, com a documenta^ao 
completa.

3.5. Havendo candidatos ocupando identicas classifica^oes, faz-se o desempate levando-se 
considera^ao, o candidato mais velho.

3.6. Quando um Curso nao fiver preenchido o seu numero de vagas pre-fixado, as vagas remanescentes 
podem ser ocupadas por candidatos de outros Cursos, obedecida a rigorosa ordem de classifica^ao 
dos candidatos.

2.3. As informaQbes constantes no processo de inscri^ao sao de inteira responsabilidade do candidato, 
eximindo-se o Centro Universitario Sao Jose de Itaperuna de quaisquer atos ou fatos decorrentes de 
informa^oes incorretas, endere^o inexato ou incompleto fomecidos pelo candidato.

2.4. Nao sera exigido copia de nenhum documento no ato do preenchimento da inscri^ao, sendo de 
responsabilidade do candidato a veracidade dos dados infonnados.

2.5. O Centro Universitario Sao Jose de Itaperuna nao se responsabilizara por solicita^ao de inscrigao nao 
efetivada por motivos de ordem tecnica dos comutadores, falhas de comunicagao, congestionamento 
das linhas de comunicagao, bem como de outros fatores de ordem tecnica que impossibilitem a 
transferencia de dados.



4.3. Os requerimentos de matricula devem ser instruidos com a seguinte documentavao:

4.3.1. certificado ou diploma do ensino medio ou equivalente (original e xerox);

4.3.2. xerox da certidao de registro civil;
4.3.3. xerox da cedula de identidade;
4.3.4. xerox do CPF;

4.3.5. xerox do comprovante de regularidade com as obriga^oes eleitorais;

4.3.6. xerox do comprovante de regularidade com o servi^o militar, se do sexo masculino;

4.3.7. xerox do comprovante de residencia do candidato e do responsavel financeiro.

4.3.8. Comprovante de pagamento da la parcela da semestralidade, acompanhado do contrato de 
presta^ao de servi^o devidamente preenchido e assinado.

4.4. O candidato que deixar de apresentar qualquer documento exigido ate o deferimento da matricula, 
sera automaticamente desclassificado.

Jader Almeida da S/va 
Reitor

4.5. O candidato que nao puder comparecer no ato da matricula, pode efetua-la por representante seu, 
munido da devida procura?ao.

4.6. O candidato que desejar atendimento pelo NOME SOCIAL ( nos casos em que a pessoa se identifique 
e queira ser reconhecida socialmente, em consonancia com sua identidade de genero) deve solicitar, 
no prazo de atendimento no periodo de inscri^ao indicado neste edital.

5. D1SPOSICOES GERAIS

Reitoria do Centro Universitario Sap Jose de It^peruna, 11 de novembro de 2022.

5.4. Os casos omissos serao resolvidos pelo Reitor, ouvido o Conselho Superior do Centro Universitario 
Sao Jose de Itaperuna.

5.1.0 candidato que praticar qualquer ato de improbidade ou ma fe, durante a realiza^ao da prova, sera 
excluido do Processo Seletivo, perdendo todos os direitos inerente ao Processo.

5.2. Nao havera recurso dos resultados proclamados no Processo Seletivo (Vestibular).

5.3. A inscri^ao do candidato implica conhecimento e tacita aceitapao das normas e condipdes 
estabelecidas neste Edital.


