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 EDITAL DE PROCESSO SELETIVO 01/2017 

Concurso Vestibular 

A Diretora Geral da FAENE - Faculdade Escola de Negócios Excellence em 25 de 

outubro de 2016 abre as inscrições para o Processo Seletivo do Concurso Vestibular para o 1º 

Semestre de 2017 para acesso aos Cursos: Bacharelado em Administração e Tecnólogo em 

Logística, (data prevista para aula inaugural: 01/02/2017). 

1 – Formas de Ingresso: 

O acesso aos Cursos Bacharelado e Tecnólogos de nível superior da FAENE dar-se-á 

através de 02 (dois) processos seletivos:  

1- Aproveitamento no resultado obtido pelo candidato que alcançou média igual ou 

superior a 400 pontos, no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) e  

2- Classificação nas provas do Concurso Vestibular a que este Edital se refere. 

 

2 – Dos Cursos oferecidos pela FAENE 

 
CURSOS 

 
TURNO 

 
VAGAS 

 
RECONHECIMENTO MEC 

Bacharelado em 
Administração 

Vespertino 
Noturno 

50 
50 

Portaria Nº	nº	353,	de	05	de	agosto	de	2016 
Registro e-MEC 201356456 

Tecnólogo em 
Logística 

Vespertino 
Noturno 

50 
50 

Portaria Nº nº	353,	de	05	de	agosto	de	2016.	
Registro e-MEC - 201356458 

 

3 – Das Inscrições: 

As inscrições serão realizadas a partir do dia 25/10/2016, na secretaria da FAENE– 

Faculdade Escola de Negócios, Rua da Mangueira, n° 200, São Angelim – São Luís – MA, ou pelo 

site www.faene.com.br. 

Para efetuar a inscrição o candidato deverá apresentar todos os seguintes documentos 

(legível): 

· Ficha de inscrição preenchida (disponível na secretaria da FAENE e ou no site http// 

www.faene.com.br 

· Comprovante de entrega de Inscrição solidária ( 5 Kg de arroz ou 2 latas de leite integral 

para doação a campanha do PROJETO DOAR). 

· Cadastro de Pessoa Física – CPF (original e fotocópia). 

· Documento de Identidade com fotografia – RG (expedida pela Secretaria de Segurança 

Pública; pelas Forças Armadas; pela Polícia Militar; pela Polícia Federal; pelo Ministério das 
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Relações Exteriores; Carteira de Trabalho; Passaporte ou Carteira Nacional de Habilitação) 

(original e fotocópia). 

· Certificado de Conclusão de Ensino Médio (original ou fotocópia autenticada) 

Obs.: A inscrição será homologada pela secretaria da FAENE sendo cancelada a inscrição 

de candidatos que não apresentarem todos os documentos exigidos. 

4 – Das Provas: 

O exame seletivo será realizado nas dependências da FAENE– Rua da Mangueira, n° 200, 

São Angelim – São Luís – MA; constitui-se de UMA prova objetiva contendo 40 questões de 

múltipla escolha além da redação. A avalição do candidato abrangerá os conhecimentos comuns 

às diversas formas de educação do Ensino Médio. A prova constará dos seguintes conteúdos: 

· Redação;  

· Língua Portuguesa; (10 questões) 

· Língua Estrangeira (Inglês); (10 questões) 

· Matemática; (10 questões) 

· Geopolíticas; (10 questões) 

*Conteúdo programático vide anexo 01 

 

4.1 Vestibular Tradicional em 12 de Novembro de 2016 - Vestibular Tradicional 

 

 

4.2 Vestibular agendado nas datas abaixo: 

 

2016.2 2017.1 

03 de dezembro 14 de janeiro 

17 de dezembro 21 de janeiro 

 28 de janeiro 

 

Em horário indicado no comprovante de inscrição, tendo duração de 3 (três) horas. As 

datas e horários disponíveis para o agendamento serão apresentados no ato da inscrição para 

escolha do candidato.  

Recomendações: 

a) O candidato deverá chegar ao local da seleção com 30 minutos de antecedência, 

portando caneta esferográfica de tinta azul ou preta para registro de suas respostas. 
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b) Portar e exibir aos examinadores documento válido de identificação original com foto e o 

comprovante de inscrição no referido processo. 

 

5 – Da Classificação: 

O Processo Seletivo será classificatório, observando-se a ordem decrescente dos 

resultados obtidos até o limite das vagas oferecidas; será considerada para classificação a soma 

dos pontos obtidos na prova objetiva e na redação. A classificação dos candidatos considerará a 

soma dos pontos obtidos na prova objetiva e na redação, pontuando de zero a 10 (dez). 
 

 
CURSOS 

 
PROVAS 

 
PESO 

 

BACHARELADO EM 

ADMINISTRAÇÃO 

 

 

Redação, Língua Portuguesa e Língua estrangeira (Inglês). 
 
Matemática e Geopolíticas  

 

4 

 

6 

 

TECNÓLOGO EM LOGÍSTICA 

 
Redação, Língua Portuguesa e Língua estrangeira (Inglês). 
 
Matemática e Geopolíticas  

 
4 
 

6 
 

Será eliminado o candidato que obtiver nota zero em qualquer uma das Provas e/ou na 

Redação. Em caso de empate entre os candidatos, serão utilizados os critérios a seguir: pontos 

obtidos na redação; pontos obtidos na prova objetiva; o candidato mais idoso. 

6 – Da Divulgação dos Resultados: 

A apuração dos resultados das provas será divulgada pela Faculdade até cinco dia úteis 

após a realização das mesmas na Secretaria da Faculdade e no site da Instituição. Não haverá 

revisão de provas nem recurso. 

7 – Da Matrícula: 

Os candidatos aprovados no Processo Seletivo deverão comparecer à Secretaria para 

efetuar a matrícula após a divulgação dos resultados em até cinco dias úteis. Os candidatos 

devem observar em publicação no site o período correspondente às matrículas. (Sob pena de 

perda da vaga em caso de não comparecimento). 

No ato da matrícula o candidato deverá apresentar: Original e cópia dos documentos 

listados abaixo: 

· Contrato de prestação de serviços educacionais, preenchido e assinado pelo aluno e pelo 

responsável financeiro; 

· 1 (uma) fotocópia da Certidão de nascimento ou de casamento; 
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· 1 (uma) fotocópia do Certificado de Conclusão do Ensino Médio, acompanhado do 

Histórico Escolar; 

·  1 (uma) fotocópia da carteira de identidade e do CPF pessoal e do responsável 

financeiro; 

· 1 (uma) fotocópia do Título de Eleitor e do Comprovante de quitação do serviço militar 

(candidatos do sexo masculino); 

· 1 (uma) Foto 3 X 4 colorida; 

· Comprovante de pagamento da Matricula; a matricula com pagamento em cheque ou 

depósito bancário só será homologada após a compensação do mesmo. 

· 1 (uma) fotocópia do Comprovante de rendimento e do comprovante de residência, 

atualizado, pessoal e do responsável financeiro. 

· Resumo das notas do ENEM (ou declaração de que não o fez). 

· Original e fotocópia do comprovante de renda do responsável financeiro, atualizado. 

8 – Das Disposições Gerais 

A Inscrição ou matricula poderá ser feita por procuração – o procurador deverá portar 

procuração documento pessoal de identidade original, com foto e em bom estado e todos os 

documentos exigidos ao candidato. 

A Inscrição ou matricula somente será deferida após análise da documentação exigida. 

A Faculdade reserva-se o direito de só oferecer o Curso para turmas em que haja no 

mínimo 30 alunos matriculados. 

Serão cumpridas, para todos os efeitos, as determinações contidas no Manual do 

Candidato ao Processo Seletivo que complementam o presente edital. 

9 - Da publicação e do foro 

As disposições e instruções contidas no manual, no requerimento de inscrição, constituirão 

normas que integram o presente Edital. 

Este Edital entra em vigor na data de sua publicação. 

O Edital, o Anexo I – Quadro de Cursos e Vagas estarão disponíveis pelo site 

http://www.faene.com.br/site. 

Do resultado final deste Concurso Vestibular não caberá recurso de qualquer natureza. 

Fica eleito o Foro da Comarca de São Luís- MA para dirimir toda e qualquer questão 

inerente ao presente Concurso. 

 

São Luís (MA), 03 de Outubro de 2016. 

Diretora Geral – FAENE - Faculdade Escola de Negócios Excellence.	
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ANEXO I 

 
Conteúdo Programático 
O processo seletivo constará de prova sobre conteúdos programáticos do Ensino Médio ou 
Equivalente com ênfase no programa abaixo: 

 1. Redação Aspectos considerados para a produção textual: Adequação do texto ao tema e ao 
gênero textual solicitado. A estrutura do gênero solicitado. A adequação da linguagem do texto ao 
gênero e ao interlocutor. A coesão textual. A coerência textual. O emprego de normas gramaticais 
de acordo com a norma culta da Língua Portuguesa. 

 2. Língua Portuguesa 2.1 Estudo de Texto Gêneros textuais Estrutura do texto: relação entre as 
partes. Plano de conteúdo: tema e sua delimitação, ideia principal e secundária, ideias implícitas e 
explícitas, argumentos. Interação autor x texto x leitor: objetivo do texto, destinatário, 
circunstâncias. Plano linguístico: significação das palavras e expressões no contexto, recursos 
expressivos, relações de sentido entre os elementos do texto (coesão referencial e sequencial). 2.2 
Estudo da Língua: níveis de linguagem, figuras de linguagem, ortografia (Reforma Ortográfica), 
estrutura e formação das palavras, significação das palavras e flexão, classes de palavras e flexão, 
pontuação, nexos oracionais (conectivos), colocação pronominal, colocação das orações no período, 
concordância nominal e verbal, regência nominal e verbal, crase, acentuação.  

3. Geopolíticas. 3.1 A regionalização do espaço mundial: da bipolarização à multipolarização, 
Formação  e  perspectivas  dos  mega-blocos  regionais:  NAFTA,  ALCA,  União Européia, Bacia 
do Pacífico e APEC, Globalização e fragmentação “desintegradora” do espaço: as regiões 
“excluídas” e respectivas inserções na nova ordem mundial, s conflitos geopolíticos e étnicos e as 
reconfigurações territoriais do mundo contemporâneo, Brasil como potência regional na economia-
mundo: a inserção na DIT e sua organização espacial interna e Conhecimentos Gerais. 

 4. Matemática: 4.1Conjuntos numéricos: operações, intervalos e problemas. Funções: definição, 
gráficos, domínio, imagem e contradomínio, crescimento e descrescimento. Função polinomial: 
função do 1º grau e do 2º grau, gráficos, raízes, equações e inequações. Função exponencial: 
equações e inequações, gráficos e função exponencial. Função logarítmica: equações, inequações, 
gráficos e função logarítmica.  

5 Língua Estrangeira - Inglês: O exame de Inglês visa avaliar o candidato em sua competência 
para compreender textos autênticos em língua inglesa. As questões, todas de múltipla escolha, 
avaliarão a capacidade do candidato de predizer conteúdos, inferir significados, reconhecer 
vocabulário dentro de contextos diversos e também identificar estruturas gramaticais essenciais à 
compreensão dos conteúdos apresentados. Os textos utilizados serão extraídos das mais diversas 
fontes. As questões deverão avaliar a compreensão global dos textos propostos como também a 
compreensão detalhada de expressões, frases e/ou palavras dentro do contexto. Além de questões 
para avaliação da compreensão dos textos, poderão compor a prova questões formuladas a partir de 
expressões idiomáticas, frases isoladas e tiras cômicas, dentre outras. Gramática	-	verbos	lexicais:	
tenso	 e	 de	 voz.	 verbos	 auxiliares:	 primária	 e	 modal.	 Substantivos:	 número,	 gênero,	 Case.	
Adjetivos:	atributivo,	predicativo,	a	comparação.	Advérbios:	classificação,	posição	comparação.	
Artigos.	Demonstrativos.	Pronomes.	Preposições.	Conjuctions.	Interjeições. 
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ANEXO II 
 

Matrícula  
Em até 5 (cinco) dias úteis após a prova e publicação da lista de classificados, os candidatados 
selecionados serão convocados para a matrícula e devem observar o período de matrícula no site 
www.faene.com.br  
 
Antecipação de Matrícula 
Fase 1 - 30% desconto e 03 (três) Faene Extension 
Fase 2 - 20% desconto e 02 (dois) Faene Extension 
Fase 3 - 10% desconto e 01 (dois) Faene Extension 
Fase 4 - 10% desconto 
Para o período de 6 meses. 
 
Faene Extension – Programa que oferece ao ingressante oportunidade de atualização. 
Cursos: 
Desmistificando a matemática (20h/a); 
Entendendo o mundo dos negócios (20h/a); 
Inovação e conhecimento (20h/a). 
 
Fase Especial 
10% desconto 
Fevereiro   
Para o período de 5 meses. 

FIES  
A FAENE adere ao FIES, programa do governo federal de financiamento estudantil, mas não 
possui nenhuma gerência sob os procedimentos de inscrição no programa, informações, 
documentações, funcionamento do site, etc.  
O candidato ao FIES deve ficar atento aos prazos estipulados na contratação do programa de 
financiamento do governo, pois o prazo de matrícula na FAENE pode ser encerrar antes do prazo da 
contratação do FIES. Caso o candidato consiga o FIES após o prazo de encerramento das 
matrículas, o mesmo não poderá mais matricular-se.  
Importante frisar que a pré-seleção dos estudantes assegura apenas a expectativa de direito às vagas 
para as quais se inscreveram no processo seletivo do Fies, estando à contratação do financiamento 
condicionada à conclusão de sua inscrição no Sistema Informatizado do Fies - Sisfies e ao 
cumprimento das demais regras e procedimentos constantes da Portaria Normativa do Ministério da 
Educação e Cultura - MEC vigente para o ano/semestre.  
A FAENE em cumprimento às novas regras em vigor quanto ao Fies e suas regulamentações 
posteriores, oferecerá vagas de acordo como estipulado pelo Ministério da Educação e Cultura - 
MEC. 

 

São Luís (MA), 25 de Outubro de 2016. 

                                  Diretora Geral – FAENE - Faculdade Escola de Negócios Excellence. 


