EDITAL DO PROCESSO SELETIVO E MATRÍCULA DOS CANDIDATOS
APROVADOS NOS CURSOS PRESENCIAIS OFERECIDOS PARA O PRIMEIRO
SEMESTRE DE 2017
O Reitor do Centro Universitário Tabosa de Almeida, mantenedora da Asces-Unita,
torna público que, no período de 08/01/2017 a 13/02/2017, serão recebidos os
requerimentos, com a respectiva documentação, dos candidatos à seleção
mediante PROCESSO SIMPLIFICADO, exclusivamente para servidores públicos,
com desconto de 40% nas mensalidades, para as vagas remanescentes do
Concurso Vestibular da Asces-Unita 2017, nos cursos por ela oferecidos, para o 1º
semestre de 2017, de acordo com o quadro abaixo.
VAGAS EXISTENTES PARA CANDIDATOS MEDIANTE PROCESSO SIMPLIFICADO
(exclusivamente para servidores públicos) 1ª ENTRADA – 2017.1
MODALIDADE
Processo seletivo
simplificado

CURSO

VAGAS

Administração Pública
Saúde Coletiva
Serviço Social
Educação Física
Licenciatura

15
15
15
15

TURNO

Período

Noturno

1º

Além do horário normal de aulas nos cursos, outras atividades acadêmicas
(estágios, visitas, clínicas, laboratórios, aulas de reposição, etc.) serão obrigatórias
e poderão ocorrer em outros períodos (da manhã, da tarde e da noite), da
segunda-feira ao sábado.
A realização do processo seletivo dar-se-á segundo as normas emanadas do
Conselho de Ensino Pesquisa e Extensão - CEPE da Asces-Unita, a quem caberá
resolver os casos omissos no presente Edital.
1. DA SELEÇÃO:
1.1 O processo seletivo constará de três etapas:
a) da análise documental;
b) das notas obtidas no ENEM 2014, 2015 e/ou ENEM 2016 ou da prova referida
no item 2.1.1 deste Edital;
c) de entrevista.
2. DA DOCUMENTAÇÃO:
2.1 O candidato à seleção mediante PROCESSO SIMPLIFICADO, exclusivamente
para servidores públicos, deverá apresentar os seguintes documentos:
• Cópia do RG e CPF;
• Documento hábil que comprove a sua condição de servidor público;
• Número de inscrição do ENEM, o que caracterizará a autorização para uso de
seus resultados;

• Boletim individual de resultados do ENEM 2014, 2015 e/ou ENEM 2016, em que
a nota da Redação deverá ser diferente de zero, bem como com, no mínimo,
quatrocentos e cinquenta pontos;
2.1.1 Acaso o candidato não possua boletim individual de resultados do ENEM
2014, 2015 e/ou ENEM 2016, na condição acima exposta, este deverá realizar uma
prova no dia 15/02/2017, conforme orientações presentes no item 3 deste edital;
2.2 De posse destes documentos, o requerente, ou o seu procurador, deverá
procurar a área de Atendimento do Estudante da Asces-Unita e dar entrada no
protocolo pagando a taxa de R$ 110,00 (cento e dez reais);
3. DA PROVA:
3.1 Aqueles que não realizaram ou não utilizaram a prova do ENEM serão
submetidos a realização de uma redação, que avaliará a competência, os
conhecimentos e as habilidades comuns aos conteúdos ministrados nas diversas
formas de escolaridade do Ensino Médio, não ultrapassando este nível de
complexidade, conforme tema a ser informado no momento da sua realização.
3.2 A prova será realizada no dia 17 de fevereiro de 2017, às 09h, horário de
Brasília, não sendo permitida a entrada de nenhum candidato na sala de aplicação
das provas após o seu início.
4. DA ENTREVISTA:
4.1 Constitui etapa indispensável deste processo seletivo a realização de
entrevista com o candidato, efetivada por docentes do curso ao qual o candidato
se inscreveu.
4.2 A entrevista será nos dias 17/02/2017, no horário das 14h às 18h (será
marcado o horário com cada candidato).
5. DO PREENCHIMENTO DAS VAGAS:
5.1 O preenchimento das vagas obedecerá à ordem de classificação, até o limite de
vagas existentes no Curso, obedecidos os turnos/entradas disponibilizados pela
Asces-Unita.
5.2 O candidato só poderá ingressar nas vagas oferecidas no primeiro período do
curso pretendido, conforme quadro de oferta de vagas.
5.3 No caso de empate, será dada a preferência ao candidato de maior idade.
6. DA COMISSÃO EXAMINADORA:
6.1 A comissão examinadora será designada pela Reitoria da Asces-Unita,
composta por até 03 (três) membros do Corpo Docente e do (a) Coordenador (a)
de Graduação do respectivo curso.
7. DA DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS E MATRÍCULA NO CURSO:
7.1 A divulgação dos resultados será no dia 22/02/2017, devendo os candidatos
aprovados, de acordo com a classificação, procurarem a Secretaria Asces-Unita no

dia 23/02/2016, para realizarem a matrícula. Para tanto, os candidatos aprovados
deverão apresentar a seguinte documentação:
a) Candidato Aprovado: Original da Ficha 19 e Certificado de Conclusão do Ensino
Médio; Cópia dos seguintes documentos: RG (2 cópias), CPF, Título de Eleitor,
Comprovante de votação (última eleição), Certidão de nascimento ou casamento
(2 cópias), Reservista (Masculino), Comprovante de residência e 03 fotos 3x4;
b) Fiador: cópia do RG e CPF.
7.2 Em hipótese alguma será devolvido o valor da taxa de inscrição, salvo no caso
previsto no item 8.1 deste Edital.
7.3 Será formalmente eliminado do Processo Seletivo o candidato que usar
comprovadamente de meios fraudulentos para a inscrição, seleção, matrícula ou
da pratica de qualquer ato de improbidade ou conduta incompatível com a
proposta de formação acadêmica.
7.4 Os classificados deverão procurar a Secretaria Acadêmica para maiores
esclarecimentos.
8. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS:
8.1 À Asces-Unita fica reservado o direito de apenas confirmar a inscrição e/ou
participação no processo seletivo, dos candidatos que se inscreveram em curso ou
turno, cujo número de candidatos tenha sido igual ou superior a 60% (sessenta
por cento) das vagas oferecidas neste Edital;
8.2 Por outro lado, somente serão confirmadas as matrículas e/ou constituição das
turmas quando o mínimo de candidatos considerados classificados e/ou
matriculados for igual ou superior a 50% (cinquenta por cento) das vagas
oferecidas.
8.3 O candidato que efetivou a matrícula por ter sido aprovado no processo
seletivo a que se refere o presente Edital, não poderá trancá-la para reiniciar os
estudos no semestre subsequente. Desta forma, o resultado do processo seletivo
será válido apenas para o período a que se refere este Edital (2017/1).
Caruaru, 09/01/2017.

Paulo Muniz Lopes
Reitor da Asces-Unita

