
 
 
 

 
 
 
 
 
 

EDITAL UNIFICADO N.05/2018.2 

PROCESSO SELETIVO ENEM – VESTIBULAR AGENDADO 

INSTITUTO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DA PARAÍBA- IESP                                                                            

FACULDADE DE TECNOLOGIA DA PARAÍBA - FATECPB 

EDITAL DE 02 DE ABRIL DE 2018 

 

 

 

 

 

 

A Diretora Geral do Instituto de Educação Superior da Paraíba – IESP e da Faculdade de Tecnologia 
da Paraíba - FATECPB, aprovado pelo setor de ingresso e captação digital - SICAD, que rege a seleção 
de candidatos e distribuição de bolsas dentro da instituição, torna público através do presente edital, que 
estão abertas as inscrições para o Processo Seletivo 2018.2 nas seguintes modalidades: ENEM – PROVA 
PRESENCIAL - TRANSFERIDOS – GRADUADOS. As vagas dos cursos oferecidos são destinadas a 
estudantes que tenham concluído o ensino médio ou equivalente. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1 – CURSOS E VAGAS OFERECIDAS: 

Cursos IESP Portaria/ MEC Turno Vagas 

Administração 705/2013 
Diurno 60 

Noturno 60 

Arquitetura e Urbanismo 210/2014 
Diurno 50 

Noturno 50 

Ciências Contábeis 705/2013 
Diurno 25 

Noturno 25 

Direito 155/2013 
Diurno 40 

Noturno 40 

Educação Física 35/2012 
Diurno 30 

Noturno 30 

Enfermagem 298/2012 
Diurno 25 

Noturno 25 

Engenharia Civil 721/2014 
Diurno 50 

Noturno 50 

Fisioterapia 1.041/ 2015 
Diurno 25 

Noturno 25 

Nutrição 267/2015 
Diurno 50 

Noturno 50 

Odontologia 621/2015 
Diurno 50 

Noturno 50 

Psicologia  847/2016 
Diurno 25 

Noturno 25 

Publicidade e Propaganda 705/2013 
Diurno 50 

Noturno 50 

Sistemas de Informação 420/2011 Noturno 
50 

Cursos FATECPB Portaria/ MEC Turno Vagas 

Design de Interiores 205/2010 
Diurno  25 

Noturno  25 

Estética e Cosmética 28/2008 Noturno 50 

Gestão Comercial 704/2013 Noturno 50 

Gestão de RH 401/2015 Noturno 50 

Gestão Financeira 446/2011 Noturno 50 

Produção Publicitária 118/2012 Noturno 50 

Sistemas para Internet 493/2011 Noturno 50 

 
 



 

 

 

2 – MODALIDADES DE INGRESSO: 

 

 

 

2.1 – ENEM: 

Poderão ingressar nesta modalidade os candidatos que concluíram o ensino médio ou equivalente e 

que realizaram o exame nacional do ensino médio (ENEM) entre os anos de 2010 e 2017. Esta forma 

de ingresso não cobra taxa de inscrição e o candidato fica dispensado de realizar o vestibular 

tradicional. A nota de corte varia de acordo com o curso e o turno escolhido e o candidato não pode 

ter tirado nota igual a (0) zero em nenhuma das provas do ENEM do ano em que realizou o concurso. 

Também é necessário que a média da nota do aluno obtido do ENEM, deve ser maior que a nota de 

corte do curso escolhido. 

 

 

2.2 – PROVA PRESENCIAL 

Poderão ingressar nesta modalidade os candidatos que concluíram o ensino médio ou equivalente, o 

mesmo deverá realizar sua inscrição e comparecer na instituição na data e horário marcado para 

realizar a prova, munido de documento com foto e 1kg de alimento não perecível. 

 

 

2.3 – TRANSFERIDO 

Poderão ingressar nesta modalidade os candidatos que concluíram o ensino médio ou equivalente e 

que possuem ou possuíram vínculo de matrícula em alguma outra instituição de ensino superior. 

Também se faz necessário que o aluno tenha concluído no mínimo o 1º período do curso que ele 

pretende transferir. Esta forma não ingresso não gera cobrança de inscrição e dispensa o aluno de 

realizar o vestibular tradicional. 

 

 

2.4 – GRADUADO 

Poderão ingressar nesta modalidade os candidatos que já possuírem formação superior. Esta forma 

de ingresso não gera cobrança de inscrição e dispensa o aluno de realizar o vestibular tradicional 

 



 
 
 
3 – INSCRIÇÕES: 
 
 3.1 – As inscrições nas modalidades mencionadas acima podem ser feitas através do portal do 
IESP (ww.iesp.edu.br) ou diretamente na instituição, no bloco B, na central de relacionamento até o dia 15 
de outubro de 2018. 
 
 
 
 
 
 
4 – RESULTADOS: 
 
 4.1 – O resultado do candidato que optou por ingressar com a nota do ENEM, é divulgado no portal 
do IESP (ww.iesp.edu.br). Logo que o candidato conclui sua inscrição, o sistema compara automaticamente 
se a nota informada pelo candidato é igual ou maior que a nota de corte do curso e do turno escolhido na 
instituição e aponta se o aluno foi aprovado ou não. Caso queira, o aluno pode optar pelos outros canais 
de comunicação oferecidos pela instituição para saber seu resultado, como pelo e-mail 
atendimento@iesp.edu.br, pelo telefone (83) 2106-3835 ou pelo WhatsApp (83) 9993095219. 
 
 
 
 
 
 4.2 – O resultado do candidato que optou por ingressar realizando a PROVA PRESENCIAL, é 
divulgado diretamente no portal do IESP (ww.iesp.edu.br) em até 3 três dias úteis. Caso queira, o aluno 
pode optar pelos outros canais de comunicação oferecidos pela instituição para saber seu resultado, como 
pelo e-mail atendimento@iesp.edu.br, pelo telefone (83) 2106-3835 ou pelo WhatsApp (83) 9993095219. 
 
 
 
 
 
 4.3 – O resultado do candidato que optou por ingressar como TRANSFERIDO sai logo após a 
entrega da documentação na secretaria da instituição. Lá será feita toda a análise da documentação e a 
disponibilidade da vaga para o curso e o turno pretendido para que o aluno possa dar continuidade no 
processo de matrícula. 
 
 
 
 
 
 4.4 – O resultado do candidato que optou por ingressar como GRADUADO sai logo após a entrega 
da documentação na secretaria da instituição. Lá será feita toda a análise da documentação e a 
disponibilidade da vaga para o curso e o turno pretendido para que o aluno possa dar continuidade no 
processo de matrícula. 
 
 
 
 



 
 
 
 
5 – MATRÍCULA: 
 
 5.1 – Os candidatos que foram aprovados com a nota do ENEM e através do VESTIBULAR 
PRESENCIAL, devem comparecer a secretaria em até 72hrs após a divulgação do seu resultado, caso o 
candidato não efetue sua matrícula no prazo aqui estipulado, o aluno perde o benefício da garantia da sua 
vaga. O candidato deve comparecer a Secretaria Geral da instituição com toda a documentação exigida, 
original e xerox ou apenas cópias autenticadas. O aluno que possui pendência financeira com o IESP não 
poderá realizar uma nova matrícula. A efetivação da matrícula ocorrerá mediante pagamento da 1ª parcela 
da semestralidade de 2018.2. As matrículas serão realizadas até o dia 15 de outubro de 2018, ou até se 
esgotarem as vagas referente a cada curso. 
 
  
 5.2 – Abaixo segue a documentação necessária para a realização da matrícula: 
 

a) Certificado de Conclusão do Ensino Médio – original e cópia (carimbo e assinatura da secretária e diretor 

legível)  

b) Histórico Escolar do Ensino Médio - original e cópia (carimbo e assinatura da secretária e diretor legível)  

c) Certidão de Nascimento ou Casamento - original e cópia  

d) Cédula de Identidade (foto atualizada) - original e cópia  

e) Cadastro de Pessoa Física (CPF) - original e cópia  

f) Comprovante de Residência recente (ex. conta de energia, água ou telefone) - cópia  

g) 01 foto 3X4, colorida, atual. 

h) BOLETIM INDIVIDUAL DE RESULTADO do Exame Nacional do Ensino Médio, expedido pelo INEP/MEC 

i) DIPLOMA da primeira graduação (caso o candidato ingresse como GRADUADO) 

j) HISTÓRICO DA FACULDADE (caso o candidato ingresse como TRANSFERIDO) 

 

 

6 – DISPOSIÇÕES GERAIS: 

 

A Instituição reserva-se o direito de abrir as turmas apenas se houver mais de 35 (trinta e cinco) 

alunos matriculados. Os aprovados para turmas não formadas poderão, a critério de cada um deles, ser 

remanejados para outros cursos com vagas disponíveis. Os processos seletivos objeto deste Edital têm 

validade para ingresso no período letivo 2018.2. É de exclusiva responsabilidade do candidato a 

observância dos prazos estabelecidos no presente edital. 

 

Cabedelo, 02 de abril de 2018. 

Prof.ª. Érika Marques 

Diretora Geral  



 


