
Inscrições PRORROGADAS até 25.06 
para processo seletivo de Enfermagem 
 
Inscrições:  de 14 à 24 de junho de 2015. 
 
Provas: 08h às 12:00 horas. (prefira chegar 01 antes do início) 
 
Taxa de Inscrição: R$ 35,00 
 
Matrículas: de 10 à 15 de julho 2015, das 08:00 às 22:00, na sede da Faculdade Carajás 

Valor da mensalidade: R$ 992,00 

Início das aulas: 10 de agosto de 2015. 

  

Clique aqui e Faça a sua inscrição 

  

ADITIVO I 

EDITAL DO PROCESSO SELETIVO/2015-2.1 
A Diretoria Geral da Faculdade Carajás, no uso de suas atribuições regimentais, na conformidade do que 

dispõe a legislação educacional vigente; torna público que as inscrições ao Processo Seletivo Faculdade 
Carajás/2015-2.1 para ingresso no “segundo semestre letivo/ 2015.2.1", para o preenchimento de vagas nos cursos 
abaixo discriminados, estão abertas aos interessados obedecendo às condições constantes deste Edital.EDITAL 
DO PROCESSO SELETIVO/2015-2.1 e com período prorrogado até 25.06.2015. 

  
------------- 

  
  

EDITAL DO PROCESSO SELETIVO/2015-2.1 
A Diretoria Geral da Faculdade Carajás, no uso de suas atribuições regimentais, na conformidade do que dispõe a 

legislação educacional vigente; torna público que as inscrições ao Processo Seletivo Faculdade Carajás/2015-2.1 
para ingresso no “segundo semestre letivo/ 2015.2.1", para o preenchimento de vagas nos cursos abaixo 

discriminados, estão abertas aos interessados obedecendo às condições constantes deste Edital. 
  

  
1 - CURSOS, TURNO, VAGAS e VALORES: 
  

Curso 
Turnos e Vagas 

Aspecto Legal 
Matutino Vespertino Noturno 

Enfermagem - 60 60 
Portaria n. 445, de 2 de junho de 2015 , publicada no 
DOU n. 104, quarta-feira, 3 de junho de 2015, pág. 

31, seção1. 

Administração - 60 60 Portaria n. 190 de 06 de março de 2015, publicada no 
DOU de 09 de março de 2015, pág. 12, seção1. 

Ciências 
Contábeis - 60 60 Portaria n. 190 de 06 de março de 2015, publicada no 

DOU de 09 de março de 2015, pág. 12, seção1. 

Análise e 
Desenvolvimento 
de Sistemas 

- 60 60 Portaria n. 190 de 06 de março de 2015, publicada no 
DOU de 09 de março de 2015, pág. 12, seção1. 



TOTAL GERAL 
DE VAGAS 0 240 240 480 vagas totais 

Valor Normal das Mensalidades 
Enfermagem - R$ 1.102,00 - Pago com desconto R$ 992,00 
Administração - R$ 661,00 - Pago com desconto R$ 594,00 

 Ciências Contábeis – R$ 661,00 Pago com desconto R$ 594,00 
Análise e Desenvolvimento de Sistemas– R$ 777,00   - Pago com desconto R$ 699,00 

  
2 - INSCRIÇÃO DO CANDIDATO: 
2.1 - PERÍODO - de 14/06/2015 a 24/06/2016.  
2.2 - HORÁRIO e LOCAL – Diariamente, na Central de Atendimento da Faculdade Carajás, no horário das 8h30 às 
20h, e no site www.carajaseducacional.com.br 
2.3 - TAXA DE INSCRIÇÃO – R$35,00 (Trinta e cinco reais), que deverá ser paga em boleto bancário emitido pela 
faculdade. 
2.4 - DOCUMENTOS / ORIENTAÇÕES NECESSÁRIAS PARA INSCRIÇÃO 
- Requerimento de inscrição, fornecido pela instituição, no qual o candidato declare está ciente e de acordo com as 
normas, prazos, informações, dia, horário e local do exame, contidos neste edital, e indique a língua estrangeira de 
opção; 
- comprovante do pagamento da taxa de inscrição. 
- comprovante de conclusão do ensino médio. 
- O candidato com necessidades educacionais especiais deverá indicar na ficha de inscrição se  
necessitará de condições especiais para realização da prova e indicar o tipo de atendimento necessário. 
  3 – REALIZAÇÃO DA PROVA DE SELEÇÃO: 
3.1– O Processo Seletivo da Faculdade Carajás/2015.2.1 será realizado no dia 28 junho de 2015, no horário das 
08h às 12h, em locais, prédios e salas que serão indicados no COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO.  
ATENÇÃO - A apresentação do candidato (a) no local a ele (a) destinado para realização da prova deverá ocorrer 
com o mínimo de 30 (trinta) minutos de antecedência, em relação à hora estabelecida para o início da prova.  
3.2 – DOCUMENTOS E MATERIAIS NECESSÁRIOS À REALIZAÇÃO DA PROVA - Ao apresentar-se para realizar 
a prova, o candidato deverá estar munido de: 
3.2.1 - COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO; 
3.2.2 - CARTEIRA DE IDENTIDADE ou documento de valor jurídico similar, em original (carteira de trabalho, 
passaporte, carteira de órgão de classe ou carteira de motorista); 
3.2.3 - CANETA ESFEROGRÁFICA azul ou preta, único instrumento admissível para marcar o cartão resposta e 
desenvolver as partes escritas da prova. 
3.3 – CASOS ESPECIAIS: 
3.3.1 - Na hipótese de o candidato se encontrar hospitalizado e impossibilitado de comparecer no dia e local de 
realização da prova, caberá à Comissão Organizadora apreciar, com antecedência necessária, as solicitações que 
sejam apresentadas por escrito e acompanhadas do indispensável LAUDO MÉDICO, contendo recomendação para 
prestação de prova em casa de saúde; 
3.3.2 - O candidato que necessite de assistência especial por ocasião da realização da prova, por ser portador de 
deficiência motora, auditiva ou visual, deverá comunicar tal fato à Comissão Central, no ato da inscrição;  
3.3.3 - Na hipótese de perda ou extravio do COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO, o candidato deverá requerer a 
expedição de segunda via, à Comissão Organizadora, até às 12h do dia 27/06/2015.  
3.4 – É VEDADO AO CANDIDATO: 
3.4.1 - O uso de régua de cálculo, computador ou calculadora de qualquer natureza durante a realização da prova;  
3.4.2 - Ingressar em sala onde deverá realizar sua prova portando qualquer objeto ou instrumento de comunicação 
eletrônica, telefônica ou rádio-telefônica, os quais deverão ser entregues ao fiscal da sala, e recuperados ao término 
da prova;  
3.4.3 - Realizar sua prova, usando chapéu, boné, boina, quepe e casquete, mesmo sendo militar;  
3.4.4 – Ingressar no local da realização da prova após a hora determinada para o início da mesma; 
3.4.5 – É vedada a presença, no local da prova, de pessoas não credenciadas pela Comissão Central. 
  
4 – SELEÇÃO DOS CANDIDATOS: 
4.1 - NORMAS GERAIS: 
4.1.1 – o Processo Seletivo constará de uma (01) prova constituída de uma (01) Redação e de trinta (30) 
questões objetivas, cujo conteúdo abrangerá os conhecimentos obrigatórios do Ensino Médio em Língua 
Portuguesa, Literatura Brasileira e Portuguesa, Matemática, História, Geografia e Língua Estrangeira (Inglês ou 
Espanhol) conforme programa constante do ANEXO; 
4.1.2 – Os candidatos serão selecionados levando em conta o total de pontos obtidos na parte da prova constituída 
da Redação, acrescidos dos pontos obtidos nas Questões Objetivas; 
4.1.3 – O tempo de duração da prova será de cento e oitenta minutos (180) minutos, não podendo o candidato 
retirar-se da sala de prova antes de decorridos sessenta (60) minutos de seu início.  
4.1.4 – Os três últimos candidatos que ficarem em sala só poderão sair juntos.  
4.2 – ESTRUTURA DA PROVA: 
4.2.1 - A parte da prova constituída da Redação valerá cinquenta (50) pontos;  
4.2.2 - A parte da prova constituída das Questões Objetivas constará de trinta (30) questões, com quatro (4) 
alternativas de respostas cada uma, sendo apenas uma a verdadeira, valendo três (3) pontos cada resposta certa, 
totalizando esta parte noventa (90) pontos;  



4.2.3 - As Questões Objetivas serão distribuídas da seguinte forma: Língua Portuguesa, Matemática, Literatura 
Brasileira e Portuguesa, Língua Estrangeira, Geografia e História, 05 questões cada; 
  
5 - CLASSIFICAÇÃO E PUBLICAÇÃO DOS RESULTADOS  
5.1 - CLASSIFICAÇÃO: 
5.1.1 - Para fins de CLASSIFICAÇÃO GERAL, no âmbito do Curso/Turno no qual foi realizada a opção, a nota final 
será obtida pela soma das duas partes de que se compõe a prova;  
5.1.4 - Quando o total de vagas fixado para um Curso/Turno não for preenchido com os candidatos que o 
escolheram em primeira opção, proceder-se-á a classificação levando em conta as inscrições de segunda 
opção, até o completo preenchimento das vagas nesse Curso/Turno.  
5.2 - ELIMINAÇÃO: Será automaticamente eliminado do processo de CLASSIFICAÇÃO GERAL o candidato que: 
5.2.1 - Não comparecer à prova; 
5.2.2 - Apresentar-se à prova sem a identificação exigida nos sub-itens 3.2.1 e 3.2.2; 
5.2.3 - Faltar com urbanidade com professores, fiscais ou quaisquer outras autoridades ou integrantes da Comissão 
Organizadora; 
5.2.4 - Obtiver menos de vinte por cento (20%) dos pontos da Redação; 
5.2.5 - Obtiver nota zero (0) na parte de Questões Objetivas;  
5.2.6 - Utilizar-se ou facilitar a utilização por terceiros, de quaisquer expedientes ou meios fraudulentos na realização 
da prova.  
5.3 – CRITÉRIOS DE DESEMPATE NA CLASSIFICAÇÃO: 
5.3.1 - Na hipótese de ocorrer empate entre dois (2) ou mais candidatos no total dos pontos obtidos no Processo 
Seletivo, será observada a maior nota na Redação para o desempate e definição da ordem prioritária de 
classificação.  
5.3.2 - Persistindo o empate, será observada a ordem de classificação do candidato nas Questões Objetivas, bem 
como a maior nota nas questões de Língua Portuguesa, Matemática, Literatura, História, Geografia e Língua 
Estrangeira, respectivamente.  
5.4 - PUBLICAÇÃO DOS RESULTADOS: 
5.4.1 - Os resultados do Processo Seletivo da Faculdade Carajás/2015-2 serão publicados nos quadros de aviso 
da instituição e no site www.carajáseducacional.com.br, no dia 08 de julho de 2015, a partir das 15h. 
5.4.2 - Não haverá revisão de provas e ou recontagem de pontos, nem será conhecido e nem dado provimento a 
qualquer espécie de recurso sobre o resultado do Processo Seletivo.  
  
6 – PROCEDIMENTO DA MATRÍCULA 
6.1 – CONVOCAÇÃO/PROCEDIMENTOS 
6.1.1 – A MATRÍCULA será feita no período de 10/07/2015 a 15/07/2015. 
6.2 - EFETIVAÇÃO DA MATRÍCULA 
6.2.1 - O candidato classificado que, convocado à matrícula, não a realizar no prazo estabelecido no respectivo 
Edital de Convocação, SERÁ CONSIDERADO DESISTENTE, NÃO LHE SENDO LÍCITO ARGÜIR DIREITO À 
VAGA, QUALQUER QUE SEJA O MOTIVO ALEGADO PARA SUA OMISSÃO À MATRÍCULA. 
6.2.2 - No ato da matrícula será exigido que o convocado instrua seu pedido com os seguintes e indispensáveis 
documentos: 
A - Requerimento de Matrícula, em impresso próprio, fornecido pela Instituição; 
B - Fotocópia do Certificado ou do Diploma de conclusão do Ensino Médio ou de curso equivalente, sendo 
obrigatória a apresentação do documento original para autenticação da cópia, no momento da matrícula;  
C - Histórico Escolar do Ensino Médio; 
D - Cédula de Identidade; 
E - Certidão de Nascimento ou de estado civil; 
F - Prova de quitação para com as obrigações do Serviço Militar, na forma da Lei; 
G - Prova de quitação para com as obrigações eleitorais, na forma da Lei; 
H - Duas (2) fotografias tamanho 3 x 4, de frente, sem chapéu, idênticas e recentes;  
I - Contrato de Prestação de Serviços Educacionais, fornecido pela Instituição e assinado em duas (2) vias 
pelo matriculando, quando maior de dezoito (18) anos, ou por seu responsável financeiro quando menor de 
dezoito (18) anos, contemplando direitos e deveres, inclusive os encargos educacionais a serem pagos 
pelo aluno, relativos ao segundo semestre letivo de 2015.  
J - Recibo de pagamento da matrícula referente à 1ª parcela do segundo semestre letivo do ano de 2011. 
K – o candidato com necessidade educacionais especiais convocado para matrícula deverá apresentar 
laudo médico comprovando sua condição de PNEE. 
OBS: Os documentos acima exigidos deverão ser apresentados em fotocópias autenticadas ou fotocópias simples 
acompanhadas do documento original para simples conferência no ato da matrícula.  
6.2.4 – O início das aulas para os calouros será no dia 10/08/2015. 
  
  
Marabá, 11 de junho de 2015. 

  
  
  

  
Vice-presidente da Mantenedora 

  
  

  
  



  
  

  
  
  
  
  
  
  

Anexo 
CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 

  
LÍNGUA PORTUGUESA  

A prova pretende avaliar a capacidade do candidato de interpretar textos e usar regras gramaticais em contextos 
significativos de uso da língua em suas diversas modalidades. 
Níveis e funções da linguagem. Pontuação. Ortografia. Acentuação gráfica. Sintaxe textual (concordâncias, 
regências e colocação pronominal). Figuras de linguagem. Interpretação de textos. 
  

REDAÇÃO 
Será avaliado o domínio de recursos que garantem a eficiência textual no que se refere à: 
- adequação ao tema; 
- adequação ao tipo de composição solicitado; 
- adequação ao nível de linguagem; 
- coesão; 
- coerência; 
- clareza; 
- correção gramatical. 
- progressão textual/discursiva e translineação. 

  
LITERATURA BRASILEIRA E PORTUGUESA 

A prova de literatura, entendida como forte expressão de cultura, exigirá que o candidato identifique e compreenda 
na Literatura Portuguesa e Brasileira, os seguintes períodos, suas características mais marcantes e seus principais 
autores e obras. 
Trovadorismo: Cantigas líricas. Humanismo. Classicismo. Barroco: lirismo (religioso e amoroso) e a sátira de 
Gregório de Matos Guerra. Simbolismo. Arcadismo. Romantismo. Realismo. Naturalismo. Parnasianismo. 
Modernismo. 
  

MATEMÁTICA 
A prova exigirá do candidato raciocínio lógico-matemático, bem como a aplicação de conceitos diante de situações-
problema. 
Conjuntos. Porcentagens. Álgebra Linear. Funções, Trigonometria. Noções de Probabilidade. Progressão aritmética 
e geométrica. 
  

HISTÓRIA 
O candidato deverá demonstrar conhecer a evolução social, política e econômica da Humanidade a partir da 
Revolução Industrial e saber situar, no contexto geral, suas causas e conseqüências, utilizando-se da aplicação de 
conceitos para a compreensão dos processos históricos no âmbito sócio-cultural. 
A Revolução Industrial e seus efeitos sociais, políticos e econômicos no século XIX. A Constituição de novos 
mundos do trabalho no Brasil. A formação da nova ordem mundial e seus reflexos no mundo do trabalho na 
sociedade contemporânea. As bases da modernidade: do nascimento das democracias burguesas ao colapso das 
guerras contemporâneas. O Estado e a sociedade neoliberalismo. A Era de Revoluções: a modernidade e suas 
contradições. O cenário das intransigências e os movimentos sociais no século XX. Cultura, “civilização” e 
modernidade. Religiosidade e cultura afro-brasileira. Movimentos sociais, políticos e econômicos da Atualidade. 
  

LÍNGUA ESTRANGEIRA 
A prova de língua estrangeira (Inglês ou Espanhol) destina-se a testar a capacidade de: 
a) compreensão de textos escritos (em Inglês ou Espanhol); 
b) identificação das diferentes funções sintático-semânticas dos vocábulos, locuções e expressões idiomáticas de 
uso corrente; 
c) utilização da língua em contextos situacionais. 
A formulação das questões será redigida em português assim como as respostas. 
Os textos, de interesse geral, serão extraídos de livros, revistas, jornais, ou outras publicações não especializadas. 
  

GEOGRAFIA 
A prova avaliará o conhecimento do aluno quanto ao espaço geográfico mundial, suas principais manifestações, 
exigindo do aluno construção e aplicação de conceitos das várias áreas do conhecimento para a compreensão de 
fenômenos naturais e de processos histórico-geográficos.          
Processo de desenvolvimento do capitalismo, o subdesenvolvimento; a geografia das indústrias, a produção mundial 
de energia; a economia socialista de mercado, os países emergentes; ; a economia brasileira contemporânea, 
Características e crescimento da população mundial; a população brasileira; o espaço urbano do mundo 
contemporâneo, as cidades e a urbanização brasileira, impactos ambientais urbanos.; atividades econômicas no 
espaço rural, a agricultura. 


