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FACULDADE DE CASTANHAL 
 

EDITAL Nº. 04/2013 
 

COMISSÃO DO PROCESSO SELETIVO 2014.1 
 
 
A Direção da FACULDADE DE CASTANHAL - FCAT, mantida pelas Faculdades Integradas de 
Castanhal Ltda., no uso de suas atribuições, de acordo com seu regimento interno e com base na 
legislação vigente, torna público que estarão abertas as inscrições para o Processo Seletivo de 
2014.1, para preenchimento das vagas para o 1º semestre do ano letivo de 2014 nos CURSOS DE 
GRADUAÇÃO, observando-se os seguintes itens: 
 
1. DAS INFORMAÇÕES SOBRE OS CURSOS (denominação, duração, atos de autorização, 
vagas, turno, alunos por turmas). 
 
 
1.1. CURSOS DE GRADUAÇÃO – BACHARELADOS 
 

 
Curso/Duraçã
o 

 
Ato de autorização 

 
Vagas 

 
Turno 

 
Alunos 
p/turma 

Valor da mensalidade 
R$ Desconto 

até o 
vencimento 
R$ 

Administração 
8 semestres 

Portaria de Renovação 
Reconhecimento do MEC nº 
114, de 27/06/2012, DOU nº 
124, de 28/06/2012. 

 
50 Vespertino 50 593,00 564,00 

100 Noturno 50 593,00 564,00 

Ciências 
Contábeis 
 8 semestres 

Portaria de Renovação 
Reconhecimento do MEC nº 
64, de 15/02/2013, DOU nº 
32, de 18/02/2013. 

 
50 Vespertino 50 593,00 564,00 

 
100 Noturno 50 593,00 564,00 

 
Direito 
10 semestres 

Portaria de Reconhecimento 
do MEC nº 40 de 
19/04/2012, DOU nº 77, de 
20/04/2012. 

40 Vespertino 50 912,00 870,00 

80 Noturno 50 912,00 870,00 

Enfermagem 
10 semestres 

Portaria de Autorização do 
MEC nº 253 de 07/07/2011, 
DOU nº 130, de 08/07/2011. 

80 Vespertino 50 912,00 870,00 

40 Noturno 50 912,00 870,00 

TOTAL GERAL DE VAGAS   540     
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1.2. CURSOS SUPERIORES DE TECNOLOGIA 
 

 
Curso/Eixo/ 
Duração 

 
Ato de autorização 

 
Vagas 

 
Turno 

 
Alunos 
p/turma 

Valor da mensalidade 

R$ 
Desconto até 
o vencimento 
R$ 

Agronegócio – 
Recursos 
Naturais 
 6 Semestres 

Portaria de Renovação 
Reconhecimento do 
MEC nº 01, de 
06/01/2012. DOU nº 06 
de 09/01/2012. 

100 Noturno 50 424,00 403,00 

Marketing -
Gestão e 
Negócios 
4 Semestres 

Portaria de 
Reconhecimento do 
MEC nº 431, de 
21/10/2011. DOU nº 240, 
de 24/10/2011. 

100 Noturno 50 424,00 403,00 

Redes de 
Computadores – 
Informação e 
Comunicação 
5 Semestres 

Portaria de 
Reconhecimento do 
MEC nº 447 de 
01/11/2011, DOU nº 211, 
de 03/11/2011. 

50 Vespertino 50 424,00 403,00 

50 Noturno 50 424,00 403,00 

Análise e 
Desenvolvimento 
de Sistemas 
5 Semestres 

Portaria de Autorização 
do MEC nº 228 de 
06/12/2010, DOU nº 235, 
de 09/12/2010. 

50 Vespertino 50 424,00 403,00 

100 Noturno 50 424,00 403,00 

TOTAL GERAL DE VAGAS 450     
 
1.3. CURSOS DE LICENCIATURA 

 
Curso/Eixo/ 
Duração 

 
Ato de autorização 

 
Vagas 

 
Turno 

 
Alunos 
p/turma 
 
 

Valor da mensalidade 

R$ 
Desconto até 
o vencimento 
R$ 

Ciências 
Biológicas 
 8 Semestres 

Portaria de Autorização do 
MEC nº 144 de 13/01/2011. 
DOU nº 11 de 17/01/2011. 

50 
 Vespertino 50 424,00 403,00 

50 Noturno 50 424,00 403,00 

História 
7 Semestres 

Portaria de Autorização do 
MEC nº 122 de 12/01/2011, 
DOU nº 10, de 14/01/2011. 

50 Vespertino 50 396,00 376,00 

50 Noturno 50 396,00 376,00 

Pedagogia 
8 Semestres 

Portaria de Autorização do 
MEC nº 1.820 de 
29/10/2010, DOU nº 209, de 
01/11/2010. 

50 Vespertino 50 424,00 403,00 

100 Noturno 50 424,00 403,00 

TOTAL GERAL DE VAGAS 350     
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2. DAS INSCRIÇÕES 
2.1. Estarão aptos à inscrição no Processo Seletivo 2014.1, para disputar as vagas ofertadas no 1º 
semestre de 2014, os interessados que já concluíram o Ensino Médio ou que pretendam concluí-lo 
em 2013. Os demais poderão participar do concurso, exclusivamente, na condição de 
TREINEIROS. 
2.2. As inscrições serão realizadas no período de 16 de setembro de 2013 a 06 de novembro de 
2013, no horário compreendido entre 9h e 21h, na sede da Faculdade de Castanhal - FCAT, situada 
na Rod. BR 316, s/n, Km 60 – Castanhal - PA, Fone: (91) 3311-3400, pela Internet no site 
www.fcat.edu.br ou nas Lojas Marilar – Av. Barão do Rio Branco, 2637 – Centro, Castanhal – Pará. 
As inscrições também poderão ser efetuadas até o dia 09 de novembro somente no Protocolo da 
Faculdade. 
2.3. O candidato deverá preencher corretamente o requerimento de inscrição e efetuar o pagamento 
da taxa de inscrição. 

2.3.1. O candidato deverá apresentar no dia da prova os documentos relacionados abaixo: 
a. Documento oficial de identidade (RG) ou equivalente oficial com foto, no original; 
b. Cartão de inscrição. 

2.4. A taxa de inscrição é de R$ 55,00 (cinquenta e cinco reais), poderá ser paga em qualquer 
agência bancária, no protocolo da Faculdade de Castanhal – FCAT ou nas Lojas Marilar em 
Castanhal – Pará. 

2.4.1. Não haverá devolução do valor da taxa de inscrição, exceto nas hipóteses dos subitens 
2.6 e 2.10. 

2.5. Não será permitida a transferência do valor pago a título de taxa de inscrição para terceiros ou 
para outros processos seletivos. 
2.6. O valor referente ao pagamento da taxa de inscrição será devolvido em caso de cancelamento 
do processo seletivo pela FACULDADE DE CASTANHAL - FCAT. 
2.7. No requerimento de Inscrição, o candidato, além de seus dados pessoais, indicará a opção de 
curso e turno em primeira e segunda opção, bem como, a língua estrangeira de sua preferência, 
optando entre Inglês e Espanhol, sendo, automaticamente, incluído na opção “Espanhol” o 
candidato que não fizer a indicação de escolha. 

2.7.1. As opções feitas pelo candidato quanto à língua estrangeira, cursos e turnos pleiteados 
não poderão ser alteradas após a entrega do requerimento de inscrição. 

2.8. A inscrição poderá ser feita por outra pessoa sem a necessidade de procuração, bastando a 
apresentação de simples autorização assinada pelo real candidato. No entanto, o candidato é o único 
responsável pelo correto preenchimento do requerimento de inscrição, não sendo permitida 
qualquer alteração após a entrega do mesmo. 
2.9. A inscrição do candidato implicará o seu conhecimento e a tácita aceitação das normas e 
condições estabelecidas neste Edital, em seus Anexos, em editais complementares (se houver) e em 
comunicados oficiais da Comissão do Processo Seletivo, das quais não poderá alegar 
desconhecimento.  
2.10. Se após o período de inscrições o número de candidatos inscritos for inferior ao número de 
vagas por curso/turma/turno, a Faculdade se reserva ao direito de não realizar a seleção, 
disponibilizando ao candidato uma reopção por outro curso/turma/turno, ou o reembolso do valor da 
inscrição. 
2.11. O ato de inscrição no Processo Seletivo 2014.1 para o 1º Semestre de 2014 implica, para o 
candidato, em reconhecimento da natureza de instituição particular da Faculdade de Castanhal e, no 
caso de vir a ser classificado, sua matrícula será efetivada sob a égide do CONTRATO DE 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS que será assinado pelo aluno e seu responsável 
financeiro, ao qual, além das obrigações expressas, será estabelecida a contraprestação pecuniária 
pelos serviços prestados e a entrega dos documentos relacionados no item 7.2.  
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3. DO CARTÃO DE INSCRIÇÃO 
3.1. O Cartão de Inscrição, juntamente com o documento oficial de identidade (RG) ou equivalente 
com foto, no original, são documentos que habilitam o candidato à realização das provas, e nele 
constarão os dados pessoais do candidato, curso e turno em primeira e segunda opção, a língua 
estrangeira escolhida, além do local e sala onde realizará as provas.  
3.2. Após o pagamento da inscrição, o candidato ou pessoa autorizada, conforme item 2.8, receberá 
o seu Cartão de Inscrição. Os candidatos inscritos pela Internet poderão imprimir o Cartão de 
Inscrição após 48 horas da efetivação do pagamento do boleto bancário. 
3.3. Na hipótese de perda ou extravio do Cartão de Inscrição, o candidato deverá requerer uma 
autorização de realização de prova à Comissão do Processo Seletivo, com antecedência de até 48 
horas da data da realização da mesma.  
 
4. DO TREINEIRO 
4.1. O candidato que não concluir o ensino médio até o término do período de matrícula poderá 
participar do Processo Seletivo como Treineiro, não disputando, assim, as vagas ofertadas à 
Matrícula, em conformidade com a legislação vigente. 
4.2. O candidato que deixar de fazer a opção como Treineiro e for classificado juntamente com os 
demais candidatos não poderá fazer a matrícula no curso aprovado. 
 
5. DAS PROVAS 
5.1. O Processo Seletivo totalizará 200 (duzentos) pontos e constará das seguintes provas: 
PROVA I – Totalizará 100 (cem) pontos e será constituída de uma prova de múltipla escolha com 
40 questões, sendo 8 (oito) de Português, 4 (quatro) de Literatura, 4 (quatro) de História, 4 (quatro) 
de Geografia, 4 (quatro) de Matemática, 4 (quatro) de Física, 4 (quatro) de Química, 4 (quatro) de 
Biologia e 4 (quatro) de Língua Estrangeira (Inglês ou Espanhol). Cada questão da prova valerá 2,5 
pontos (dois pontos e meio); 
PROVA II – Totalizará 100 (cem) pontos e será constituída de uma redação em prosa de, no 
mínimo, 20 (vinte) e no máximo 30 (trinta) linhas, realizada em torno de tema específico e avaliada 
quanto ao conteúdo, ortografia, prosódia, pontuação e estruturação correta das frases. 

5.1.1. A prova de redação deverá ser feita à mão, em letra legível, obrigatoriamente com caneta 
esferográfica de tinta preta ou azul. A prova não poderá ser assinada, rubricada e (ou) conter 
qualquer palavra e (ou) marca que a identifique, sob pena de ser anulada. Caso o candidato faça 
a sua redação em letra de forma, deverá distinguir claramente as letras maiúsculas das 
minúsculas. 

5.1.2.Serão considerados na prova de redação os seguintes aspectos: 
a. relacionamento com o tema; 
b. ordenação lógica do pensamento; 
c. uso adequado da norma culta. 

5.2. As provas serão realizadas no dia 10 de novembro de 2013 (domingo), no horário de 09h às 
13h, no local indicado no Cartão de Inscrição; 

5.2.1. Para realizar as provas o candidato deverá comparecer ao local de realização das mesmas, 
com antecedência de uma hora do início da prova, munido de seu Cartão de Inscrição, de 
documento oficial de identidade (RG) ou equivalente, com foto, no original, portando caneta 
esferográfica de tinta preta ou azul tipo BIC ou Faber Castell. 
5.2.2. Não será permitido o uso de calculadoras, dicionários, livros ou apostilas, assim como 
será proibido o uso de bonés e óculos de proteção solar, salvo por motivo de saúde, 
comprovado por ordem médica, e ainda, telefone celular, bip, ou qualquer outro aparelho 
eletrônico, por parte dos candidatos, durante o horário de realização das provas. 
5.2.3. Em nenhuma hipótese será admitido o ingresso, no local de realização da prova, de 
candidato que se apresentar após a hora determinada para o início da mesma.  
5.2.4. É vedada a presença, no local da realização da prova, de pessoas não credenciadas pela 
Comissão do Processo Seletivo. 
5.2.5. Durante a realização das provas, não será permitida a comunicação entre os candidatos 
nem a utilização de qualquer material de consulta. 
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5.2.6. Não serão aplicadas provas em local, data ou horário diferente dos determinados em 
edital ou em comunicado. 
5.2.7. O candidato que se retirar do ambiente de provas não poderá retornar em hipótese 
alguma. 
5.2.8. Não haverá, por qualquer motivo, prorrogação do tempo previsto para a aplicação das 
provas em razão do afastamento de candidato da sala de provas. 
5.2.9. Não haverá segunda chamada para a realização das provas. O não comparecimento a 
estas implicará a eliminação automática do candidato. 
 

6. DA CLASSIFICAÇÃO E RESULTADO 
6.1. O Processo Seletivo terá caráter eliminatório e classificatório, sendo eliminado o candidato que 
obtiver aproveitamento inferior a 20% em qualquer uma das duas provas. 
6.2. Para efeito de classificação geral dos candidatos, nos termos do subitem 6.1, será adotado, na 
apuração, o critério da soma dos pontos obtidos nas duas provas. 
6.3. Quando o número de candidatos classificados em primeira opção for inferior ao número de 
vagas de determinado Curso e Turno, chamar-se-ão os candidatos classificados que escolheram esse 
curso em segunda opção, obedecendo, rigorosamente, aos critérios de desempate. 
6.4. Será eliminado o candidato que tiver sua prova de redação enquadrada como: fora do tema, 
escrita a lápis, identificada ou escrita em versos. 
6.5. Todos os casos de empate serão resolvidos com a aplicação sucessiva dos seguintes critérios de 
maior pontuação na prova de: 

a. REDAÇÃO;  
b. PORTUGUÊS; 
c. HISTÓRIA; 
d. GEOGRAFIA; 
e. LITERATURA. 

6.6. Não haverá em hipótese alguma revisão de provas e nem recontagem de pontos. 
6.7. Será, ainda, eliminado do concurso o candidato que, comprovadamente: tentar se utilizar de 
meios fraudulentos ou que para eles concorra; atentar contra a disciplina ou desacatar a quem quer 
que esteja investido de autoridade para coordenar, orientar ou auxiliar na realização das provas. 
6.8. O candidato que faltar à prova do Processo Seletivo 2014.1 também será considerado eliminado 
do concurso. 
6.9. O resultado do Processo Seletivo 2014.1 – 1º Semestre de 2014 será publicado nos Quadros de 
Aviso da Faculdade e na página www.fcat.edu.br, constituindo instrumentos legais da publicação 
conforme a legislação em vigor. 
 
7. DA MATRÍCULA 
7.1. A matrícula dos aprovados ocorrerá na Secretaria Acadêmica da Faculdade de Castanhal 
– FCAT, no período de 13 a 20 de novembro de 2013, no horário compreendido entre 09h e 
19h. 
7.2. No ato da matrícula serão exigidos dos candidatos classificados os seguintes documentos: 

a. Preenchimento do Requerimento de Matrícula; 
b. Certificado de Conclusão e Histórico Escolar do Ensino Médio ou equivalente;  
c. Certidão de registro civil (nascimento ou casamento); 
d. CPF e RG do candidato e do responsável financeiro; 
e. Prova de estar em dia com as obrigações do serviço militar (certificado de reservista) para os 

candidatos maiores de 18 (dezoito) anos, do sexo masculino; 
f. Prova de estar em dia com as obrigações eleitorais (título de eleitor e comprovante de 

votação) para os candidatos maiores de 18 (dezoito) anos; 
g. 3 (três) fotos 3x4; 
h. Comprovante de pagamento da primeira mensalidade da semestralidade; 
i. Contrato de prestação de serviços educacionais devidamente preenchidos e assinados pelo 

candidato quando for maior de 18 (dezoito) anos e pelo responsável financeiro quando for 
menor de 18 (dezoito) anos contemplando direitos e deveres inclusive das semestralidades; 
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j. Comprovante de residência do candidato e do responsável financeiro devidamente 
atualizado; 

k. Instrumento particular de procuração, quando for o caso, com firma reconhecida, para fins 
específicos de matrícula e especificando o responsável pelas obrigações financeiras. 

7.2.1. Todos os documentos listados no item 7.2. deverão estar acompanhados das  respectivas 
fotocópias, que serão conferidas, autenticadas e, de imediato, devolvidos os originais. 

7.3. O não comparecimento do candidato, ou do seu representante legal, no prazo estabelecido no 
item 7.1. para efetivação da matrícula e/ou a apresentação incompleta dos documentos exigidos 
neste edital implicarão perda da vaga, na forma da lei, bem como na não matrícula do candidato. 
7.4. A matrícula dos candidatos reclassificados será nos dias 21 e 22 de novembro de 2013. 
 
8. DA RECLASSIFICAÇÃO 
8.1. Após a primeira chamada à matrícula, caso existam vagas, chamar-se-ão os candidatos pela 
classificação geral, inicialmente, em primeira opção e, na ausência destes, os candidatos 
classificados que escolheram o curso como segunda opção. No caso do candidato chamado já estar 
lotado como 2ª opção em outro curso, ele deverá primeiramente ser chamado a ocupar a vaga 
remanescente do seu curso de origem, para depois ser chamado outro candidato, ainda não lotado. 
Procedendo-se sucessivamente até o preenchimento total das vagas. 
8.2. A relação dos candidatos reclassificados será afixada nos quadros de avisos da FCAT e na 
página www.fcat.edu.br. 
 
9. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
9.1. O candidato que necessitar de atendimento especial, por ser portador de necessidades especiais, 
por motivo de doença, ou por outra situação excepcional que não permita a realização da prova no 
local determinado, deverá apresentar requerimento com os respectivos comprovantes à Comissão do 
Processo Seletivo, com antecedência mínima de 72 horas da realização das provas. 
9.2. O Presidente da Comissão do Processo Seletivo poderá, a seu critério, e em atendimento aos 
interesses da FCAT, alterar os prazos estabelecidos neste edital. 
9.3. O Presidente da Comissão do Processo Seletivo somente tomará conhecimento de recursos e 
reclamações por escrito, que versem diretamente sobre a violação ou infringência às normas deste 
Edital, no prazo de 24 horas, contadas a partir do término das provas. 
9.4. Após a reclassificação dos candidatos, caso haja vaga, a FCAT poderá realizar o Processo 
Seletivo Complementar através do Processo Seletivo Tradicional ou Vestibular Agendado. 
9.5. O Processo Seletivo reger-se-á pelas normas estabelecidas neste edital e pelas instruções gerais 
baixadas pela Comissão do Processo Seletivo e demais legislações do MEC. 
9.6. Os cursos somente serão ministrados se houver um número mínimo de 30 alunos por turma 
matriculados, o que caso não ocorra, reserva a FCAT o direito de não realizar a abertura de turmas, 
disponibilizando ao candidato uma reopção de curso/turma/turno, pelo critério da segunda opção de 
escolha, ou o reembolso do valor da primeira parcela da semestralidade, paga no ato de sua 
matrícula. 
9.7. O candidato que infringir qualquer norma estabelecida neste edital estará automaticamente 
eliminado do processo seletivo. 
9.8. Os casos omissos neste Edital serão resolvidos pela Comissão do Processo Seletivo, 
respeitando-se a legislação em vigor. 

 
Castanhal - Pará, 13 de setembro de 2013. 

 
 
 
 

 
Mário Alves do Nascimento Neto 

Diretor Geral da FCAT	  


