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EDITAL DE 02 DE OUTUBRO DE 2013 

 
1º PROCESSO SELETIVO 2014 - 1º SEMESTRE - A ASSOCIAÇÃO DE ENSINO INTEGRADO E ORGANIZADO 
UNIVERSITÁRIO, mantenedora da Faculdade de Estudos Sociais do Espírito Santo, Faculdade de Ciências 
Biomédicas do Espírito Santo e da Faculdade Espírito-Santense de Ciências Jurídicas atendendo à Portaria 
Normativa MEC nº 40, publicada no D.O. U em 12/12/2007, republicada no D.O. U em 29/12/2010 resolve 
promover o 1º Processo Seletivo 2014/1 para ingresso no 1º semestre letivo de 2014 nos cursos relacionados 
no quadro abaixo: 

 
CURSO 
 

TURNO VAGAS ALUNOS/ 
TURMA 

DURAÇÃO 
 

Administração com linha de formação específica em 
Administração de Empresas – Reconhecido pela Portaria nº 

1.463, de 12/06/2003 publicada no DOU em 13/06/2003.  
Renovado pela Portaria nº 477, de 22/11/2011, publicada no 
DOU em 24/11/2011. 

 
 
Noturno 
Diurno 

 
 

100 

 
 

50 4 anos 

Curso de Administração com linha de formação específica 
em Comércio Exterior – Reconhecido pela Portaria nº 481, 
de 16/08/2006, publicada no DOU em 17/08/2006. 

 
Noturno  
Diurno 

 
 

100 

 
 

50 
 

 
4 anos 

Curso de Ciências Contábeis – Reconhecido pela Portaria nº 

4.101, de 30/11/2005, publicada no DOU em 01/12/2005. 
Amparo legal: Portaria Normativa nº 40, de 12/12/2007, 
publicada no D.O. U 13/12/2007. Republicada no D.O. U em 
29/12/2010. 

 
Noturno 
Diurno 

 
 

80 

 
 

40 
 

4 anos 

Curso de Biomedicina – Reconhecido pela Portaria  
nº 349, de 17/03/2009, publicada  DOU 19/03/2009. 

 
Noturno  
Diurno 

 
120 

 
60 4 anos 

Curso de Direito - Autorizado através da Portaria nº 2.170 de 

22/07/2004, publicada no DOU em 23/07/2004. Amparo legal: 
Port. 40, de 12/12/2007. Art. (63). Republicada no D.O. U em 
29/12/2010. 

 
Noturno  
Diurno 

 
150 

 
50 5 anos 

 
DAS INSCRIÇÕES:    
INSCRIÇÕES ON-LINE: 
As informações prestadas no ato da inscrição são de inteira responsabilidade do candidato. 
Período: 17 de outubro a 22 de novembro de 2013. 
Endereço eletrônico: www.pioxii-es.com.br  
INSCRIÇÕES NA PIO XII (Presencial): 
As informações prestadas no ato da inscrição são de inteira responsabilidade do candidato. 
Período: 17 de outubro a 22 de novembro de 2013. 
Horário de atendimento: 14 às 21 horas 
Local: FACULDADE PIO XII – Rua Bolivar de Abreu, 48– Campo Grande– Cariacica – ES, Tel: 27 3421-2563. 
 
PROVA DIA: 24/11/2013 – Domingo – 8h30 às 11h30. 
 
PARA INSCRIÇÃO: Número do RG ( ou equivalente legal), CPF e comprovação de conclusão do  Ensino Médio.    
 
DAS PROVAS: 
 A seleção dos candidatos para o ingresso nos Cursos oferecidos no 1º semestre letivo de 2014 será feita 
através de uma Redação e questões objetivas, a saber: Curso de Biomedicina - 20 questões de Conhecimentos de 

http://www.pioxii-es.com.br/


Formação Geral e atualidades, 10 de Biologia e 10 de Química; Cursos de Administração, Comércio Exterior e 
Ciências Contábeis - 40 questões, sendo: 20 de Conhecimentos de Formação Geral e atualidades, 10 de Português e  
 
 
10 de Matemática; para o Curso de Direito serão 20 questões de Conhecimentos de Formação Geral e atualidades, 
10 de Português e 10 de História, totalizando sempre 100 pontos.                                                                                                                                                      
  Na correção da prova de redação serão considerados os seguintes aspectos: correção gramatical, clareza de 
linguagem e adequação de conceitos. 
 O resultado será de acordo com os pontos correspondentes aos aspectos acima, não se admitindo frações. 
 O candidato deverá obter na prova de redação, no mínimo, 10 pontos.  
 O candidato que obtiver nas questões objetivas pontuação menor que 1(hum) será desclassificado. 

LOCAL DA PROVA: Nas instalações das Faculdades, à Rua Bolívar de Abreu, 48 - Campo Grande – Cariacica – ES.  

             O candidato deverá chegar ao local com trinta minutos de antecedência. 

DOS RESULTADOS:  
 A relação dos candidatos classificados, respeitado o número de vagas oferecidas em cada curso, será 
divulgada nos murais da Faculdade e pelo site (www.pioxii-es.com.br) em data prevista para 02/12/2013 a partir 
das 17h. 
 
DAS MATRÍCULAS: 
 Os classificados dentro do limite de vagas farão matrícula no período de 02/12/2013 a 20/12/2013, no 
horário das 14h às 21h. Os candidatos que não efetivarem a matrícula no prazo estipulado serão considerados 
desistentes, a não ser que venham requerê-la, na Secretaria, para efetivarem em outro prazo.                                                                                                                                   

Havendo vagas ainda, serão feitas chamadas dos candidatos suplentes até o preenchimento total das vagas 
de cada curso.  
DOCUMENTOS NECESSÁRIOS À MATRÍCULA: 

 Histórico do Ensino Médio ou Diploma (cópia autenticada). 

 Documento oficial de identidade (cópia);  

 Prova de quitação com as obrigações do Serviço Militar (cópia);  

 Título eleitoral e quitação com as obrigações eleitorais na última votação (cópia); 

 Certidão de nascimento ou casamento (cópia); 

 2 fotos recentes  (3x4); 

 CPF (cópia) do aluno e do responsável financeiro se houver; 

 Comprovante de residência do aluno e do responsável financeiro se houver; 

  Requerimento de matrícula, fornecido pela Faculdade, devidamente preenchido; 

  Contrato de Prestação de Serviços Educacionais (duas vias) devidamente preenchido e assinado pelo aluno 
e pelo responsável financeiro se houver. 

  Pagamento da 1ª parcela da semestralidade de 2014/1. 
 
DISPOSIÇÕES GERAIS:  
 Cabe à Mantenedora o direito de somente iniciar as turmas caso sejam preenchidas as vagas oferecidas, 
nos respectivos cursos ou um mínimo de trinta alunos. Caso contrário, será facultado ao candidato a opção por 
outro curso ou a devolução da taxa de inscrição. 

Os dados pessoais dos candidatos estão sujeitos à pesquisa no cadastro geral de inadimplentes (SPC). 
 Não haverá revisão de provas no 1º Processo Seletivo 2014/1. 
 O Processo Seletivo só terá validade para o semestre no qual está sendo oferecido. 
 Decorridos 60 (sessenta) dias da divulgação do resultado do Processo Seletivo, os gabaritos de respostas 
serão destruídos. 
 A Instituição está credenciada a participar do FIES. 
 A Mantenedora concederá descontos nas parcelas mensais a serem pagas, conforme contratos firmados 
com empresas e instituições conveniadas para esse fim. 
 Os casos omissos serão solucionados pela Comissão do Processo Seletivo e/ou pela Direção das 
Instituições.                                                                   

Cariacica, 02 de outubro de 2013. 
 
 

MARIA THEREZA VILLASCHI CHIBIB 
Diretora 

http://www.pioxii-es.com.br/

