FACULDADE DO MAÇICO DE BATURITÉ - FMB
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EDITAL Nº 13/2021, DE 20 DE OUTUBRO DE 2021.
PROCESSO SELETIVO – 2022.1
A Direção Geral da Faculdade do Maciço de Baturité - FMB, no uso das atribuições estatutárias
e regimentais que lhe são conferidas, divulga e estabelece as normas das inscrições para seleção
dos candidatos nas situações descritas abaixo, para ingresso no semestre de 2022.1, para os
Cursos de Graduação da FMB (Administração; Ciências Contábeis; Direito; Enfermagem;
Gestão de Recursos Humanos; Pedagogia; Serviço Social e Teologia).
1. DAS VAGAS
Este edital oferta vagas de todos os cursos de graduação, presenciais com oferta de bolsa de
estudo de até 70% nas mensalidades durante toda a vigência do curso escolhido, obedecendo
regulamento específico, apresentado no ato da matrícula.
O demonstrativo da relação de cursos, e percentual de descontos pode ser encontrado em anexo
neste edital (Anexos – I e II)
1.1 Vestibular
Os candidatos que tiverem concluído ou estiverem cursando o ensino médio (ou equivalente)
poderão concorrer à vaga dos cursos com oferta de bolsa, para isso deverão se inscrever dentro
do prazo estipulado e seguir as regras e normas de orientações presentes neste edital. Serão
destinadas até 15(quinze) vagas de cada curso de graduação ofertado pela IES.

1.2 Seleção Simplificada
1.2.1. Entrevista e Análise Documental
Os candidatos que tiverem concluído poderão concorrer à vaga dos cursos com oferta de bolsa,
para isso deverão se inscrever dentro do prazo estipulado e seguir as regras e normas de
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orientações presentes neste edital. Serão destinadas até 10(dez) vagas de cada curso de
graduação ofertado pela IES.
1.2.2. Utilização da nota do Enem
Os candidatos que tiverem realizado o Exame Nacional do Ensino Médio – ENEM nas edições
de 2019, 2020 ou 2021, poderão concorrer à vaga dos cursos com oferta de bolsa, para isso
deverão se inscrever dentro do prazo estipulado e seguir as regras e normas de orientações
presentes neste edital. Serão destinadas até 15(quinze)

vagas de cada curso de graduação

ofertado pela IES para candidatos através da nota do ENEM.
1.3. Vagas Remanescentes (Transferência Externa e Admissão de Graduados).
O candidato graduado terá direito à concorrer a vaga dos cursos com oferta de bolsa, para isso
deverão se inscrever dentro do prazo estipulado e seguir as regras e normas de orientações
presentes neste edital. Serão destinadas 10(dez) vagas ainda não ocupadas em processos
anteriores de cada curso de graduação ofertado pela IES para candidatos graduados, ou até que
se completem as vagas.
O demonstrativo de distribuição de vagas pode ser encontrado em anexo neste edital (Anexo –
III – Distribuição de Vagas)
2. DA INSCRIÇÃO
As inscrições deverão ocorrer no período de 20 de outubro 2021 à 30 de novembro de 2021,
por meios digitais, observados os prazos previstos neste Edital. O interessado deverá escolher
uma das formas de ingresso abaixo:
2.1 Vestibular
• Os candidatos deverão se inscrever no Portal Acadêmico por meio do link: https://bit.ly/fmb2022-1 , anexar documentação de comprovação do Ensino médio e documentos pessoais. Ao

formalizar inscrição, a prova será disponibilizada e o resultado sairá no prazo de até 24 horas.
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Parágrafo único: Não serão cobradas taxas referentes a inscrição no vestibular.
2.2 Seleção Simplificada
2.2.1. Entrevista e análise documental: O candidato à vaga para Ingressantes por Entrevista e
Análise documental deverá

encaminhar sua inscrição conforme Anexo - IV para

selecao@faculdadefmb.edu.br e apresentar a documentação atualizada, digitalizada em PDF e
datada a partir de 20 de outubro de 2021:
a) Requerimento de Inscrição para Seleção Simplificada (Conferir - Anexo – IV)
b) Cédula de identidade, legível;
c) CPF, legível
d) Certificado de conclusão do ensino médio ou certificado equivalente (original ou cópia
autenticada);
e) Histórico escolar, devidamente chancelado, carimbado e assinado (todas as páginas) pela
Instituição de Ensino de origem (original ou cópia autenticada);
Parágrafo único. Na hipótese de aprovação, o candidato deverá apresentar os documentos
originais e com cópias, junto à Secretaria da FMB para fins de conferência e matrícula.
2.2.2 Utilização da Nota do Enem: o candidato à vaga para Ingressantes pela nota do ENEM
deverá encaminhar sua inscrição conforme Anexo - IV para selecao@faculdadefmb.edu.br e
apresentar a seguinte documentação atualizada, digitalizada em PDF e datada a partir de 20 de
outubro de 2021:
a) Cédula de identidade, legível;
b) CPF, legível;
c) Certificado de conclusão do ensino médio ou certificado equivalente;
d) Histórico escolar, devidamente chancelado, carimbado e assinado (todas as páginas)
pela Instituição de Ensino de origem;
e) Resumo das notas do ENEM retirado do site do INEP, conforme item 1.2.2 deste Edital.
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Parágrafo único. Na hipótese de aprovação, o candidato deverá apresentar os documentos
originais e com cópias, junto à Secretaria da FMB para fins de conferência e matrícula.
2.2.3 Seleção para Vagas Remanescentes ( transferidos ou graduados): o candidato deverá
encaminhar sua inscrição conforme Anexo - IV para selecao@faculdadefmb.edu.br e apresentar
a seguinte documentação atualizada, digitalizada em PDF e datada a partir de 20 de outubro de
2021:
a) Diploma de Graduação, quando for o caso;
b) Histórico Acadêmico;
c) Planos de Ensino dos Componentes Curriculares, aprovado;
d) Declaração de Regularidade no Exame Nacional de Desempenho de Estudantes – ENADE;
Parágrafo único. Na hipótese de aprovação, o candidato deverá apresentar os documentos
originais e com cópias, junto à Secretaria da FMB para fins de conferência e matrícula.
3. DOS RESULTADOS
• As informações prestadas pelo candidato no ato de inscrição são de sua exclusiva
responsabilidade e acompanhará todo o andamento do processo a partir do seu cadastro inicial.
• Os resultados das inscrições deferidas serão comunicadas pela Secretaria Acadêmica por email, informado pelo candidato, em um prazo de até 24 horas para candidatos a vaga por meio
de Vestibular e Seleção Simplificada e de até 48 horas para candidatos à vagas Remanescentes
(Transferência externa e Admissão de Graduados), após confirmação da inscrição neste
processo seletivo.
4. DAS MATRÍCULAS
• Os aprovados deverão efetivar a matrícula no período de vigência deste Edital, até o dia 10
(dez) de dezembro de 2021, para ter direito a Bolsa de estudo, durante toda a vigência do curso
escolhido, obedecendo regulamento específico, apresentado no ato da matrícula e mediante
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cumprimento de todas os prazos estabelecidas neste Edital e normas previstas pelo Edital N°
013/2021.
• O ato da matrícula se efetivará por meio da apresentação dos documentos originais e cópia,
junto à Secretaria da FMB para fins de conferência e pagamento da primeira mensalidade, nos
prazos previstos neste edital.
• O não cumprimento dos prazos previstos neste Edital impede a solicitação de bolsas, sendo
indeferida qualquer solicitação fora do prazo estipulado.
4.1 Documentação para matrícula
a) Vestibular
o Cédula de identidade, legível;
o CPF, legível;
o Certificado de conclusão do ensino médio ou certificado equivalente (original ou cópia
autenticada);
o Histórico escolar, devidamente chancelado, carimbado e assinado (todas as páginas) pela
Instituição de Ensino de origem (original ou cópia autenticada);
o Comprovante de Residência;
o Reservista, sexo masculino;
o 1 foto 3X4
o Comprovante de pagamento da matrícula
b) Seleção Simplificada
o Cédula de identidade, legível;
o CPF, legível;
o Certificado de conclusão do ensino médio ou certificado equivalente;
o Histórico escolar, devidamente chancelado, carimbado e assinado (todas as páginas)
pela Instituição de Ensino de origem;
o Resumo das notas do ENEM retirado do site do INEP, conforme item 1.2.2 deste Edital.
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o Comprovante de Residência;
o Reservista (para sexo masculino);
o 1 foto 3X4
o Comprovante de pagamento da matrícula
c) Seleção para Vagas Remanescentes.
o Diploma de Graduação, quando for o caso;
o Declaração de Transferência, quando for o caso;
o Histórico escolar, devidamente chancelado, carimbado e assinado (todas as páginas)
pela Instituição de Ensino Superior de origem;
o Declaração de Regularidade no Exame Nacional de Desempenho de Estudantes –
ENADE, quando for o caso;
o Cédula de identidade;
o CPF;
o Comprovante de Residência;
o Reservista (para sexo masculino)
o 1 foto 3X4.
o Comprovante de pagamento da matrícula

Baturité/CE, 20 de outubro de 2021.

_________________________________
Edilson Silva Castro
Diretor Geral
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ANEXO – I – RELAÇÃO DE CURSOS
CURSO

MODALIDADE

GRAU

VAGAS OFERTADAS

Administração

Presencial

Bacharelado

100

Recursos Humanos

Presencial

Tecnologia

100

Ciências Contábeis

Presencial

Bacharelado

100

Direito

Presencial

Bacharelado

100

Serviço Social

Presencial

Bacharelado

100

Pedagogia

Presencial

Licenciatura

100

Teologia

Presencial

Bacharelado

100

Enfermagem

Presencial

Bacharelado

100

ANEXO – II – RELAÇÃO DE CURSOS E PERCENTUAL DE DESCONTO
CURSO

MODALIDADE

GRAU

PERCENTUAL DE
DESCONTO

Administração

Presencial

Bacharelado

60%

Recursos Humanos

Presencial

Tecnologia

48%

Ciências Contábeis

Presencial

Bacharelado

63%

Direito

Presencial

Bacharelado

48%

Serviço Social

Presencial

Bacharelado

67%

Pedagogia

Presencial

Licenciatura

53%

Teologia

Presencial

Bacharelado

51%

Enfermagem

Presencial

Bacharelado

50%
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ANEXO III –

DA DISTRIBUIÇÃO DE VAGAS

INGRESSO

VAGAS

Vestibular

15 por curso

Nota do Enem

15 por curso

Entrevista ou análise documental

10 por curso

Vagas remanescentes

10 por curso

Total

50 por turma
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ANEXO IV - REQUERIMENTO DE INSCRIÇÃO PARA SELEÇÃO SIMPLIFICADA

Curso:

Modalidade:

Forma de Ingresso:

Turno:

Dados Pessoais
Nome completo:
RG:

CPF:

Data do Nascimento:

Sexo:

E-mail:

Telefone:

Cor/raça:

Endereço
Rua:

N°

Bairro:

Cidade:

CEP:

Declaro estar ciente de todas as normas e prazos previstos no edital n° 013/2021, do
processo seletivo 2022.1

_____________________________, _____ de _____________ de 2021.

Assinatura do Candidato

