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DO PROCESSO SELETIVO PARA INGRESSO NOS CURSOS DE ENSINO SUPERIOR
DA
FACULDADE DE TECNOLOGIA ALCIDES MAYA
1º SEMESTRE - 2019

DAS INSCRIÇÕES
As inscrições poderão ser realizadas:
Acesso:
 Pela internet no endereço eletrônico: http://www.alcidesmaya.com.br
 Na sede da Faculdade de Tecnologia Alcides Maya - AMTEC, de segunda-feira à sexta-feira
no horário das 09:00h às 20:30h e aos sábados das 09:00h às 13:00h (exceto feriados), do
dia 17/09/2018 até findar as vagas disponíveis ou até o dia 08/03/2019, o que ocorrer
primeiro.
O que vou precisar para realizar a minha inscrição:


No ato da inscrição o candidato deverá obrigatoriamente fornecer o número do seu

CPF, nome completo, e-mail e número do telefone celular, bem como optar pelo horário de
realização da prova única de redação;


As informações prestadas pelo candidato no ato da inscrição serão de inteira

responsabilidade do mesmo;


O documento de identidade indicado no ato da inscrição deverá ser apresentado

durante todo o processo de seleção.
Documentos aceitos:
Documentos de identidades expedidos por Secretarias Estaduais de Segurança Pública, pelas
Forças Armadas, pela Polícia Militar, pela Polícia Federal, ou por outros órgãos legalmente
autorizados a emitir documento de identificação. Os documentos devem obrigatoriamente:
1.

Conter fotografia que permita a clara identificação do portador;

2.

Estar em bom estado de conservação, sem rasuras ou adulterações;

3.

Estar dentro do prazo de validade.
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Necessidades especiais:
O(a) candidato(a) portador(a) de necessidades especiais que precisar do uso de
equipamentos médicos e/ou atendimento diferenciado para realização das provas deverá
formalizar solicitação específica à Faculdade de Tecnologia Alcides Maya após a confirmação
de sua inscrição, em até 24 (vinte e quatro) horas. O formulário para solicitação estará à
disposição na Central de Atendimento ao Estudante (CAE), bem como em anexo ao Edital
STE No 28/2017 referente ao processo seletivo para ingresso nos Cursos de Ensino Superior
da Faculdade (disponível no site).
Taxa de inscrição:
Em caráter de benefício, os(as) alunos(as) e ex-alunos(as) da Escola Técnica Alcides Maya
estarão isentos(as) do pagamento da taxa de inscrição e, em caráter promocional, sujeito à
alteração sem prévio aviso. Da mesma forma, em caráter de promoção esta isenção
estender-se-á também aos(às) demais candidatos(as).

DOS CURSOS
Por ocasião da inscrição no Processo Seletivo, cada candidato(a) deverá escolher uma única
opção de curso.

CURSOS SUPERIORES DE TECNOLOGIA
SISTEMAS PARA INTERNET
REDES DE COMPUTADORES

VAGAS
100 Noite
100 Noite

 SISTEMAS PARA INTERNET
O Curso Superior de Tecnologia em Sistemas para Internet tem por objetivo formar
profissionais capacitados a identificar e solucionar problemas no campo tecnológico da
computação e atuar de forma segura, ativa e crítica, em um mercado de trabalho que sofre
transformações aceleradas, bem como contribuir no avanço científico e tecnológico e saber
lidar com as dimensões humanas e éticas dos conhecimentos e das relações sociais.
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 REDES DE COMPUTADORES
O Curso Superior de Tecnologia em Redes de Computadores tem por objetivo ser um
curso de preparação de pessoal para atuar na área de Redes de Computadores formando
profissionais especializados na elaboração, implantação e manutenção de projetos lógicos e
físicos de redes locais e de longa distância, segurança, conectividade entre sistemas
heterogêneos, diagnósticos e soluções de problemas relacionados a comunidade de dados e
programação.
DAS PROVAS
Será realizada 01(uma) prova única de redação para todos os candidatos.
 A redação terá as orientações sobre o tema a ser desenvolvido entre outras;
 A redação será aplicada em dias diferenciados em data a ser escolhida pelo(a)
candidato(a).
Os candidatos deverão comparecer no local de realização das provas, 30 minutos
antes do início das mesmas, munidos de documento de identificação.
Prova única de redação:
A redação deverá ser feita na data e hora escolhidas pelo(a) candidato(a) no momento da
inscrição. O texto requerido poderá ser: dissertação ou narração argumentativa. O peso da
redação é de 10,0 pontos.
Critérios de eliminação:
Serão eliminados, automaticamente, os candidatos que obtiverem escore inferior a 70% do
escore máximo na prova de redação.
Durante as provas:
Durante a realização das provas não serão permitidas consultas de qualquer natureza, bem
como o uso ou porte de telefone celular, pagers, fones de ouvido e/ou quaisquer outros
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aparelhos eletrônicos e/ou similares.
Será excluído do processo seletivo o candidato que:
1.

Não se comportar de acordo com normas adequadas de conduta e urbanidade;

2.

Comunicar-se com outro(a) candidato(a) durante a realização das provas, bem como se

utilizar de consultas e/ou portar, mesmo que desligados, quaisquer dos equipamentos não
permitidos;
3.

Utilizar quaisquer recursos ilícitos e/ou fraudulentos, em quaisquer das etapas da

realização do concurso.
Considerações gerais:


Não é permitida a permanência de acompanhante do(a)candidato(a) e/ou de pessoas

estranhas ao concurso, nas dependências dos locais de aplicação das provas.


Não é permitido ao candidato ingerir alimento ou bebida de qualquer natureza durante

a realização das provas em sala de aula. Caso haja necessidade, o(a) candidato(a) deverá
fazê-lo ao lado de fora acompanhado por fiscal do vestibular.
DA PUBLICAÇÃO DOS RESULTADOS, MATRÍCULA E CONSIDERAÇÕES GERAIS
O resultado final das notas será divulgado na sede da Faculdade de Tecnologia Alcides Maya,
após 48 horas da realização da prova única de redação.
Procedimentos para a matrícula:
No ato da matrícula, o(a) classificado(a) deverá apresentar, juntamente com o requerimento
próprio, a seguinte documentação na forma regimental, sob pena de perda do direito de
ingresso:


Cópia da certidão de nascimento;



Cópia do CPF;



Cópia do RG;



Cópia do título de eleitor;



Cópia do registro de casamento (quando for o caso);



Cópia de quitação de serviço militar/alistamento;



Cópia do comprovante de endereço;
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Histórico escolar (original);



Certificado de conclusão do ensino médio (original ou cópia autenticada).
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Observações:


No ato da matrícula deverá ocorrer a assinatura do contrato de prestação de serviços

educacionais, por si ou por responsável, caso o candidato seja menor de 18 anos;


Também no ato da matrícula deverá ser efetuado o pagamento da primeira

mensalidade;


Na apresentação dos documentos referenciados como “cópia”, trazer junto o respectivo

original.
Início das aulas:
Dia 11 de março de 2019.

Consulte o Edital do Processo Seletivo de Ingresso 2019/1 em nosso site
http:// www.alcidesmaya.com.br
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