Processo Seletivo 2021/1
Faculdade de Jussara – FAJ
MANUAL DO CANDIDATO
Caro Vestibulando,
Chegou a hora de dar um importante passo rumo a um futuro cheio de oportunidades,
e na Faculdade de Jussara – FAJ, você tem a oportunidade de dar esse passo tão
importante para o mercado de trabalho, pois temos o objetivo de formar profissionais
éticos e competentes porque acreditamos no seu potencial.
Agora é só escolher o curso e fazer a sua inscrição no Processo Seletivo 2021/1. São
diversas opções: Administração, Ciências Contábeis, Direito, Curso Superior de
Tecnologia em Gestão da Tecnologia da Informação e Curso Superior em Tecnologia
de Gestão Comercial, cursos reconhecidos pelo MEC.
Leia atentamente as informações contidas nesse Manual, o fizemos com muito
carinho para auxilia-lo nessa jornada tão importante.
As inscrições podem ser feitas na secretaria da Faculdade ou pelo site
www.unifaj.edu.br/vestibularonline,
Quaisquer dúvidas entrem em contato conosco, temos uma equipe competente e
preparada para auxilia-lo, de segunda a sexta feira de 08h às 17h, ou através do
telefone (62) 3373-1219. Teremos prazer em atendê-lo.

Leila de Fátima Lopes
Diretora Geral e Acadêmica da FAJ

1.

DA VALIDADE

Os candidatos aprovados e classificados, com o Ensino Médio concluído, só
serão válidos para ingresso no primeiro semestre do ano de 2021.
2.

DO PROCESSO SELETIVO
Estão aptos a se inscreverem no Processo Seletivo da FAJ 2021/1, os
candidatos que concluíram o ensino médio ou equivalente ou concluirão até o ato da
matrícula.
Os candidatos que concluirão o Ensino Médio no segundo semestre do ano de
2020, denominados treineiros.
Ao se inscrever o candidato deverá preencher 1ª e 2ª Opção.
3.
DOS CURSOS
Administração = 30 vagas
Ciências contábeis = 30 vagas
Direito = 50 vagas
Curso Superior de Tecnologia em Gestão da Tecnologia da Informação = 30 vagas
Curso Superior em Tecnologia de Gestão Comercial = 30 vagas
4.

DO ENEM
Estão reservadas 20% das vagas aos aprovados no Exame Nacional do Ensino
Médio, ENEM – 2019 e 2020 se a média nele obtida for igual ou superior a 400, sendo
necessário no ato da matrícula cópia do Boletim Individual de desempenho fornecido
pelo INEP.

5.

DAS INSCRIÇÕES
No site www.unifaj.edu.br/vestibularonline ou na secretaria da Faculdade das
13h às 17h e 19h às 21h30m.
Período de Inscrição:

10/12/2020 à 13/01/2021
DA TAXA DE INSCRIÇÃO
As inscrições cobrança de R$ 20,00.
6.
7.

DA REALIZAÇÃO DAS PROVAS
As provas serão realizadas em:
Data

15/01/2021

Instruções para a prova

Antes de iniciar a prova, é importante que o candidato reserve um tempo, no
mínimo 1 hora, e confira a sua conexão com a internet.
Confira outras informações importantes para a realização do vestibular online:
• Cada pessoa tem 5 tentativas de realização da prova;
• Os temas da prova variam a cada tentativa;
• Uma vez iniciada a prova, não há como dar pausa, reiniciar ou retomar a mesma;
• O tempo de realização da prova é de 2 horas, que são controlados através de um
cronômetro que encerra a aplicação quando o tempo limite é atingido.
8.

DA AVALIAÇÃO
A Prova será realizada na data agendada pelo candidato no ato da inscrição,
pelo link: www.unifaj.edu.br/vestibularonline.
A Prova será composta por redação, português, matemática e conhecimentos gerais.
A duração máxima da avaliação é de duas horas.
Após o término, a prova é encaminhada para correção automática e são verificadas
questões como conformidade de plágio e gramática. Posteriormente segue para
correção de um professor.
9.

DA CLASSIFICAÇÃO E DIVULGAÇÃO DO RESULTADO FINAL
A relação dos candidatos classificados será divulgada no Portal da Faculdade
(www.unifaj.edu.br/noticias) conforme segue. 18/01/2021 a partir das 14 horas. A
classificação do candidato inscrito será consequência do resultado obtido no
Vestibular Digital da FAJ até o limite das vagas ofertadas neste Edital.
A divulgação será feita em ordem alfabética.
Podendo haver quantas chamadas necessárias até o preenchimento das vagas as
quais serão divulgadas no site www.unifaj.edu.br/noticias
A classificação será feita em ordem decrescente de média obtida pelo candidato,
considerando todas as provas, até o limite das vagas ofertadas.
Será desclassificado o candidato que não atingir média global nas provas e zerar a
prova de redação.
No caso de empate, a classificação será cedida a favor do candidato que obtiver maior
pontuação em Redação.
Caso persista o empate, será classificado o de maior idade.
10.

DA MATRÍCULA:
O candidato aprovado tem assegurado o direto de efetuar matrícula,
obedecendo aos critérios do Edital do Processo Seletivo Digital FAJ-2021/1
O candidato confirmará sua matrícula mediante adesão online do Contrato de
Prestação de Serviços Educacionais, incluindo a entrega dos documentos obrigatórios
para matrícula. As matrículas realizar-se-ão nos dias 18/01/2021 à 22/01/2020
obedecendo às vagas por curso citadas no presente edital.
O pagamento da matrícula dos cursos referente à primeira parcela da semestralidade,
poderá ser realizado por boleto bancário na tesouraria da faculdade.

Qualquer problema relacionado aos boletos e/ou matrícula devem ser tratados pelo
telefone (62) 3373-1219.
A matrícula do candidato classificado e convocado em qualquer uma das chamadas,
poderá ser ONLINE ou na secretaria da faculdade e far-se-á mediante a apresentação
OBRIGATÓRIA dos seguintes documentos:
•
Fotografia Original, colorida, recente de tamanho 3X4 e de cópias
acompanhadas do original dos seguintes documentos:
•
Certificado ou Diploma de Conclusão do Ensino Médio ou curso
equivalente, registrado pelo órgão competente, ou declaração de
conclusão de Ensino médio ou curso equivalente, expedido pelo colégio
que o candidato concluiu o ensino médio, com obrigatoriedade da
apresentação do Certificado ou Diploma, no prazo de 30 (trinta) dias a
contar da data de realização da matrícula, caso não seja entregue o
candidato perderá a vaga.
•
Histórico Escolar correspondente, ao Certificado ou Diploma ou declaração.
•
Documento oficial de identidade expedido pelas Secretarias de Segurança
Pública ou de Justiça, pelas Forças Armadas ou Pela Polícia Militar, carteiras
expedidas por Ordens ou Conselhos profissionais regulamentados na forma da
lei.
•
Cadastro de Pessoa Física – CPF
•
Certidão de Nascimento ou Casamento
•
Título de eleitor para maiores de 18 anos;
•
Documento comprobatório da situação militar, para os candidatos do sexo
masculino e maiores de 18 anos. – Reservista.
•
Cópia do comprovante de endereço (em nome do discente, pai, mãe,
responsável ou correspondência equivalente em nome do mesmo)
•
O candidato menor de 18 anos fará matrícula mediante entrega de autorização
subscrita pelo responsável legal, com firma reconhecida, conforme modelo
disponível no Anexo I deste Edital, autorizando-o a matricular-se no curso e
aderir online no ato da matrícula. Salvo os casos dos candidatos menores
emancipados, apresentar cópia da emancipação.
O não atendimento de qualquer um dos itens acima estabelecidos impossibilitará sua
matrícula para ingresso na Faculdade de Jussara-FAJ.
A matrícula poderá ser feita por terceiros mediante a apresentação de procuração
pública ou particular com firma reconhecida, acompanhado de documento de
identificação do procurador, observando o descrito nos itens anteriores.
Será dispensada a procuração quando se tratar de pais ou responsáveis, devidamente
identificados.
Não será permitido o trancamento de matrícula ou transferência de aluno no primeiro
período do curso.
O aluno que tenha cursado disciplinas em instituições de Ensino Superior autorizada
ou reconhecidas por órgão competente poderá imediatamente, após efetivar o seu
cadastro e sua matrícula na FAJ, solicitar na Secretaria Geral o aproveitamento de
estudos. Para tal fim, deverá apresentar, junto ao requerimento, o Histórico Escolar e

o Programa das Disciplinas cursadas, para análise e deliberação da coordenação do
curso a respeito do cabimento ou não do aproveitamento de estudos.
O candidato classificado no Processo Seletivo Digital FAJ 2021/1, ao se matricular no
curso escolhido, estará sujeito às normas vigentes e futuras emanadas dos Órgãos e
Colegiados da FAJ.
Será eliminado, a qualquer época, mesmo depois de matriculado, o candidato ou aluno
que tiver usado documentos e informações falsas, ou outros meios ilícitos, no
Processo Seletivo Digital 2021/1 ou no ato da matrícula.
11.
•
•
•
•
•
•
•

DA DOCUMENTAÇÃO DE MATRÍCULA: obrigatório
RG
CPF
Título de Eleitor ( maiores de 18 anos é obrigatório)
Reservista (maiores de 18 anos do sexo masculino)
Certidão de Nascimento ou Casamento
Histórico Escolar do 2° Grau
Diploma ou Certificado do 2° Grau ( ou declaração da Escola que contenha
a APROVAÇÃO do Ensino Médio, que será aceita temporariamente até a
entrega do referido Certificado na secretaria) • 2 fotos 3X4 coloridas e
recentes.
•
Comprovante de endereço
Candidatos menores de 18 anos, acompanhado dos pais ou responsáveis,
munidos de cópia do RG e CPF, ou por terceiros, mediante procuração pública
ou particular com firma reconhecida.

Leila de Fátima Lopes
Diretora Geral e Acadêmica

Conteúdo Programático
Português:
1. Conhecimentos Linguístico e Gramatical.
1.1. Língua falada e língua escrita.

1.2. Estrutura do parágrafo.
1.3. Discurso direto e discurso indireto.
1.4. O significado das palavras: denotação, conotação, sinonímia, homonímia,
antonímia, polissemia.
1.5. Classes gramaticais (flexão e emprego): substantivo, adjetivo, pronome,
artigo, numeral, verbo.
1.6. Advérbio, preposição, conjunção, interjeição. 2. Produção do texto
(Redação)
2.1. A estrutura da descrição.
2.2. A estrutura da dissertação.
2.3. A estrutura da narração.
3. Conhecimento de Literatura.
3.1. O Romantismo no Brasil.
3.1.1. Prosa romântica.
3.1.2. Poesia romântica.
3.2. O Realismo/Naturalismo no Brasil.
3.3. O conto realista.
3.4. O Parnasianismo.
Matemática:
1. Progressão Aritmética e Geométrica
1.1. Sequências; noções de limites de sequências; progressões aritméticas e
geométricas; série geométrica, interpolação aritmética, soma de N termos.
2. Análise Combinatória.
2.1. Fatorial de um número, princípio fundamental de contagem; arranjos,
permutações e combinações, simples e com repetição.
2.2. Binômio de Newton.
3. Noções de Matemática Financeira.
3.1. Vendas (com lucro e com prejuízo).
3.2. Descontos sucessivos.
3.3. Juros simples e compostos.
4. Probabilidades e Estatística.
4.1. Definição, soma, produto de probabilidades e distribuição binomial.
4.2. Estatística, população e amostra, gráficos, distribuição de frequências,
média e desvio padrão.
5. Matrizes, Determinantes e Sistemas Lineares.
5.1. Conceito de matriz; representação. Matriz quadrada: diagonal principal e
secundária. Matrizes: linha, coluna, nula, diagonal, identidade e escalar.
Operações com matrizes e suas propriedades. Matrizes: transposta,
simétrica, anti-simétrica e inversa; propriedades.
5.2. Determinante de uma matriz quadrada: suas propriedades e aplicações.
5.3. Sistemas Lineares.
6. Geometria Plana e Espacial.

6.1. Figuras planas.
6.2. Geometria espacial, axiomas e postulados.
6.2.1. Retas e planos no espaço, posições relativas entre retas e reta e
plano.
Perpendicularismo e ortogonalidade.
6.2.2. Ângulos diedros e ângulos poliédricos.
6.2.3. Poliedros, cilindro e cone.
6.2.4. Esfera.
Conhecimentos Gerais:
1. Atualidades.
2. Jornal escrito e falado.
3. Política.
4. Educação.
5. Economia.
6. Cultura.
7. Meio Ambiente.
8. Inglês
9. Espanhol
10. Geografia
11. Historia

