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O Dirretor Presidente da Fun
ndação Hélio
o Augusto de Souza ‐ FU
UNDHAS, no
o uso das atribuições
q lhe são conferidas
que
c
por Lei, FAZ SABER
S
que no
n período de
d 23 de abrril a 20 de m
maio de 2019
9 estarão
a
abertas
as inscrições do Vestibulinho
V
o para os currsos técnicoss de nível médio do 2º ssemestre de 2019 do
C
Centro
de Educação Profiissional Hélio
o Augusto dee Souza ‐ CEP
PHAS.

1 ‐ DAS DISPO
OSIÇÕES PRELIMINARES
1
1.1

A sínteese deste Ed
dital será publicada em imprensa
i
oficial e sua ín
ntegra, nos sseguintes en
ndereços:
www.ffundhas.org.br; www.cep
phas.org.br; www.sawab
bonaconcurso
os.com.br.

1
1.2

Ao can
ndidato, ao seu responsável ou ao seu representaante legal, é obrigatório tomar conhe
ecimento
de cad
da uma das normas
n
citad
das neste Ed
dital. Ao realizar sua insscrição, o candidato confirma ter
plena ciência
c
de seeu inteiro teo
or e afirma que está de acordo com todas
t
as regrras impostas por ele.

1
1.3

É de exxclusiva resp
ponsabilidadee do candidaato o acompanhamento de todas as publicações relativas
ao Vesstibulinho, nos
n endereçços eletrôniccos mencion
nados no ittem “1.1”, n
não podend
do alegar
qualqu
uer desconheecimento.

1
1.4

Toda comunicação
o para esclareecimentos de dúvidas e//ou solicitaçõ
ões pode serr feita com o CEPHAS
pelo telefone
t
(12) 3934‐19
995 ‐ opçãão 3 ou com
c
a “Sawabona Co
oncursos” pelo
p
site
www.ssawabonacon
ncursos.com
m.br

2 ‐ DA
AS INSCRIÇÕ
ÕES
2
2.1

As insccrições serão
o realizadas única
ú
e exclusivamente pela
p internet.

2
2.2

Para participar do Vestibulinho
o para um dos
d cursos do
d CEPHAS – 2º semestrre de 2019 é preciso
w.cephas.orrg.br, no linkk Vestibulinh
ho CEPHAS, a partir das 10h00 do dia
d 23 de
acessar o site www
abril atté as 23h59m
min do dia 20 de maio de 2019.

2
2.3

A taxa de inscrição
o é de R$ 23
3,00 (vinte e três reais) e deverá seer paga até o dia 21 de maio no
horário
o do expedieente bancário
o, por meio de
d boleto ge
erado automaaticamente n
no ato da insscrição.

1

2
2.4

O cand
didato sem acesso à internet pode co
onsultar a indicação de lu
ugares que d
disponibilizam acesso
gratuitto no Anexo II.

2
2.5

O cand
didato deverrá indicar ap
penas UMA opção
o
de curso no mom
mento da insccrição e em hipótese
algumaa será possívvel à alteraçãão do curso indicado.

2
2.6

somente será
No caso de inscrrições em duplicidade,
d
s
consideerada válidaa a última inscrição
efetivaamente pagaa.

2
2.7

Para in
nscrever‐se no Vestibulinho, obrigatoriamente
e, o candidaato deverá possuir dom
micílio e
residên
ncia no mun
nicípio de São
o José dos Campos há pe
elo menos 2 (dois) anos,, comprovad
damente.
2.7.1 No caso do
o candidato menor de 18
1 anos ou declaradameente depend
dente nos te
ermos da
legislação do
d IRPF (Imp
posto de Ren
nda de Pesso
oa Física), paara efeito da contagem do
d tempo
de residência no municcípio, poderáá ser considerado o tem
mpo de residêência do ressponsável
legal.
2.7.2 A comprovvação de resiidência e domicílio em São
S José dos Campos pello prazo mín
nimo de 2
anos será realizada no
o ato da maatrícula, con
nforme capíttulo 14 ‐ Do
os Requisito
os para a
Matrícula.
ma hipótese será aceita a inscrição de
d candidato com domicíílio fora do município
m
2.7.3 Em nenhum
de São Joséé dos Campo
os.

2
2.8

O aluno egresso dee qualquer curso
c
técnico
o do CEPHASS, somente poderá
p
se caandidatar a uma
u
vaga
o
curso técnico apó
ós 2 (dois) anos
a
de sua conclusão, não podendo optar pe
elo curso
para outro
concluíído.

2
2.9

O alun
no desistentee, por qualq
quer motivo,, somente poderá se candidatar a u
uma vaga paara outro
curso técnico apó
ós 2 (dois) anos da asssinatura do
o Termo de Desistênciaa junto à Secretaria
S
mica.
Acadêm

2
2.10
O alun
no com matrrícula tranca
ada ou evad
dido somentte poderá participar do Vestibulinho após 2
(dois) anos contad
dos da assin
natura do Teermo de Traancamento junto à Secreetaria Acadê
êmica do
AS. Em caso de recusa ou
o inexistênccia do referid
do termo, seerá considerrado para o início da
CEPHA
contaggem de 2 (dois) anos a data da dessvinculação compulsória
c
de acordo com jubilam
mento do
curso.

3 ‐ DO PA
AGAMENTO DA
D INSCRIÇÃ
ÃO / DAS ISEENÇÕES
3
3.1

Somen
nte será conssiderado insccrito o candidato que comprovar o recolhimento
o da taxa de inscrição
de R$ 23,00
2
(vinte e três reais)), ou estar iseento do pagaamento, con
nforme indicaado abaixo.
3.1.1 Os boletoss pagos po
osteriormentte ao dia 21
2 de maio
o, horário b
bancário, nãão serão
considerad
dos válidos.

2

3
3.2

O cand
didato que não
n tiver con
ndições financeiras paraa pagar a taxxa de inscriçção deverá solicitar
s
a
isenção
o do pagameento, pessoalmente, no CEPHAS.
C

3
3.3

Para effetuar o ped
dido de isençção, o candid
dato deverá,, após realizaar a inscriçãão no site do
o Cephas,
apreseentar cópia e original do
os seguintess documentos: um com
mprovante dee residênciaa em seu
nome ou no nomee de seu resp
ponsável leggal, documen
nto de identtidade seu e de todas ass pessoas
que mo
oram em suaa casa, carteeira de trabalho sua e de
e todas as peessoas que m
moram em su
ua casa e
uma declaração de pobreza, para
p
compro
ovar que po
ossui renda per capita d
de 0,5 (meio
o) salário
mínimo
o nacional.

3
3.4

O prazo para soliciitar a isenção
o de taxa dee inscrição é de 23 de ab
bril a 07 de maio, no ho
orário das
8h30 às 11h30 e daas 14h30 às 19h00,
1
na Diivisão de Inte
egração Esco
ola‐Empresa (DIEE), no CEPHAS.

3
3.5

O resultado dos peedidos de isenção será co
omunicado até o dia 13 de
d maio.

3
3.6

Se o peedido de isen
nção for indeeferido, o candidato deve
erá realizar o pagamento
o da taxa de inscrição
dentro
o do prazo co
omum a todo
os os candidaatos, conform
me previsto no item “2.3
3” deste Editaal.

3
3.7

Em hip
pótese algum
ma haverá devolução parcial
p
ou total do valo
or da inscriçção por dessistência,
inobse
ervância dos critérios parra inscrição ou qualquerr outro motivvo apresentado pelo can
ndidato.

4 ‐ DOS
D CURSOSS E DAS VAG
GAS ABERTASS
4
4.1

Estão abertas
a
turm
mas com vaggas exclusivaas para cand
didatos(as) “Estudantes
“
do Ensino Médio”,
M
e
ainda, candidatos(as) “Estudan
ntes da Fund
dhas”, que sãão denominaadas “Turmaa Concomitante”.
ursos Técniccos em “Turrma Concom
mitante”, os “Estudantes do Ensino
o Médio”
4.1.1. Para os Cu
deverão estar
e
devidaamente mattriculados no
n 2º ou no 3º ano do Ensino
o Médio,
exclusivam
mente em esccola pública.
eja com o
4.1.2. Para as vaggas do item 4.1.1 não seerá aceita a matrícula de candidato(a) que este
Curso Supleetivo do Ensino Médio (EEJA) em andaamento.
ursos Técnico
os em “Turm
ma Concomittante”, os “EEstudantes d
da Fundhas” deverão
4.1.3. Para os Cu
estar devid
damente maatriculados em uma de
e suas unidaades, no Pro
ograma Aprendiz ou
Programa Maioridade.
M
m 4.1.3, será aceita a matrícula de
d candidato(a) “Estudaantes da
4.1.4. Para as vaagas do item
Fundhas” com
c
o 2º ou
u 3º ano do Ensino Méd
dio em andam
mento, ou aainda, que jáá o tenha
concluído. Os “Estudan
ntes da Fund
dhas” que te
enham cursaado o Suplettivo do Ensin
no Médio
o até o dia da
d matrículaa. Portanto, não será
(EJA) devem comprovaar a conclussão do curso
aceita a maatrícula de caandidato com
m o curso supletivo em andamento.
a

4
4.2

Estão abertas
a
turm
mas destinad
das a candid
datos em ge
eral, com o Ensino
E
Médio em andam
mento ou
que já o tenham co
oncluído, quee são denom
minadas “Turma Mista”.
ursos Técniccos em “Turma Mista” o requisito mínimo de escolaridad
de será a
4.2.1 Para os Cu
devida mattrícula no 2º ano do Ensino Médio.

3

4.2.2

4.2.3

Para o cursso Técnico em
e Enfermaggem serão aceitos
a
apenaas candidato
os com idade
e mínima
de 18 anos, considerando o início
o das aulas, em 25 de julho de 201
19. O candid
dato com
bulinho a quaalquer tempo
o.
idade inferrior a 18 anoss será excluído do Vestib
Alunos do Supletivo do
o Ensino Méédio (EJA) de
evem comprrovar a conclusão do curso até o
m
de candidato com o curso supletivo
dia da mattrícula. Portaanto, não serrá aceita a matrícula
em andamento.

4
4.3

deverá verrificar se o curso pretendido posssui vagas abertas paraa “Turma
O(a) candidato(a)
c
Concom
mitante” ou
u “Turma Mista” e entãão fazer suaa inscrição levando
l
em consideraçãão a sua
escolarridade em 11
1 de julho de
e 2019 (data da matrícula da 1ª cham
mada).
4.3.1 Os(as) cand
didatos(as) que
q optarem
m no momen
nto da inscriição pela “Turma Conco
omitante”
ou “Turmaa Mista” e não compro
ovarem no momento da
d matrícula que preenchem os
requisitos descritos
d
no item deste capítulo,
c
serãão desclassifficados(as) e perderão a vaga.

4
4.4

A comp
provação da escolaridade será obrigaatória no ato
o da matrículla.

4
4.5

Estão abertas
a
as seeguintes turm
mas e vagas:

CURSSOS E CARA
ACTERÍSTIC
CAS DAS VAGAS
V
Curso
o Técnico

Turma

Tipo da
Turma

Administração

T‐78

Concomitantee

Eletrônica

T‐54

Concomitantee

Meecânica

T‐66

Concomitantee

Administração

T‐77

Mista

Administração

T‐79

Edifficações

Candidatos Aptos

Período

Semestres

Vagas

Tarde

2

40

Noite

3

40

Manhã

3

40

Tod
dos*

Manhã

2

40

Mista

Tod
dos*

Noite

2

40

T‐24

Mista

Tod
dos*

Noite

3

40

Enfeermagem

T‐21

Mista

Maiores de
d 18 anos*

Manhã

4

40

Qu
uímica

T‐27

Mista

Tod
dos*

Tarde

3

40

Estudante
es do Ensino
Médio e Esstudantes da
Fund
dhas*
Estudante
es do Ensino
Médio e Esstudantes da
Fund
dhas*
Estudante
es do Ensino
Médio e Esstudantes da
Fund
dhas*

* Verifficar a escolarid
dade mínima no
os itens 4.1, 4.2
2 e 4.3 deste Ed
dital.

TOTAL DE VAGASS

320

4

5 ‐ DA DESTTINAÇÃO DA
AS VAGAS
5
5.1.

A classsificação doss candidatoss às vagas ofertadas
o
para “TURMA CONCOMITTANTE” respeitará os
seguinttes critérios::
a) Cotaa Estudantes do 2º ou
u 3º ano do
o Ensino Médio:
M
serão ao todo 1
15 vagas po
or turma,
obed
decendo ord
dem de classsificação porr conhecime
ento, que serrão ocupadaas por candidatos(as)
que estejam currsando o 2º ou
o o 3º do ensino
e
médio
o exclusivam
mente em escola pública,, durante
o o período de
d curso do Ensino
E
Médio
o.
todo
b) Cotaa Estudante
es da Fundh
has: serão ao
a todo 25 vagas por turma, obeedecendo ordem de
classsificação po
or conhecim
mento, quee serão occupadas por candidato
os(as) que estejam
devidamente matriculados(
m
(as) na FUN
NDHAS, podendo ser em
e uma dee suas unidaades, no
m Aprendiz ou no Program
ma Maioridade.
Proggrama Jovem
5.1.1
5.1.2

5
5.2.

Caso as vaagas indicad
das no item “5.1‐a)”, nãão sejam prreenchidas, as excedenttes serão
preenchidaas segundo o critério con
nstante no ite
em “5.1‐b)”.
Caso as vaagas indicad
das no item “5.1‐b)” nãão sejam prreenchidas, aas excedenttes serão
preenchidaas segundo o critério con
nstante no ite
em “5.1‐a)”.

A classsificação doss candidatoss às vagas ofertadas
o
para “TURMA MISTA” resspeitará os seguintes
s
critério
os:
a) Co
ota Ampla Concorrência
C
a: serão ao todo
t
4 vagass por turma,, preenchidaas por candidatos(as)
claassificados(aas) por conh
hecimento. Estas vagas podem serr ocupadas por todos(aas) os(as)
caandidatos(as) não conteemplados naas cotas “5.2.b” e “5.2
2.c”, por exxemplo, aqueles que
teenham cursaado o Ensino
o Médio em
m escola parrticular (exceto com bo
olsa de estudos com
deesconto de 100%
1
durantte todo o peeríodo), ou ainda, que teenham cursado o ensino superior
(curso superio
or completo; curso supeerior em andamento; ou curso sup
perior interro
ompido ‐
traancamento de
d matrícula ou desistên
ncia).
b)

Co
ota Estudan
ntes de Esco
ola Pública: serão ao todo
t
34 vaggas por turm
ma, preench
hidas por
caandidatos(as) classificado
os(as) por co
onhecimento
o, que tenhaam cursado o
ou estejam cursando
c
en
nsino médio exclusivam
mente em esscola públicaa ou ainda que
q tenham cursado ou estejam
cu
ursando ensiino médio em
e escola particular com
m bolsa de estudo com
m 100% de desconto
d
du
urante todo o período de curso do Ensino
E
Médio
o. Candidato
os(as) que cu
ursaram ou que
q estão
co
om o curso superior em
m andamentto não pode
erão preencher estas vagas (curso superior
co
ompleto; currso superior em andameento; ou currso superior interrompid
do ‐ trancam
mento de
matrícula ou desistência).
d

c)

Co
ota Empreggados da Fundhas:
F
seerão ao tod
do 2 vagass por turm
ma, preenchidas por
caandidatos(as) classificados(as) po
or conhecim
mento, excclusivas paara empreggados(as)
reegistrados(ass) pela FUND
DHAS, desdee que tenham
m por escolaaridade máxxima o Ensin
no Médio
Co
ompleto.

5

5.2.1
5.2.2

5
5.3

Caso as vaagas indicadaas no item “5.2‐a)” e/o
ou “5.2‐c)” não
n sejam preenchidas, as vagas
remanesceentes serão preenchidas
p
segundo o critério constante no item
m “5.2‐b)”.
Caso as vagas indicadaas no item “5
5.2.‐b)” não sejam preen
nchidas, as vvagas reman
nescentes
serão preenchidas pelo
os concorren
ntes às vagas descritas no
o item “5.2‐aa)”.

A inscrrição para ass vagas de allunos ou fun
ncionários daa FUNDHAS é regida pelaa Portaria 003/2018.
O(a) caandidato(a) concorrerá
c
a essas vagass somente se
e informar o número de sua matrícula no ato
da insccrição.
5.3.1 A Divisão de
d Integraçãão Escola‐Em
mpresa (DIEEE) é responssável por vaalidar a inscrrição dos
candidatoss que indicarrem o número de matríccula para con
ncorrer às vaagas de Estu
udantes e
Empregado
os(as) da FUN
NDHAS.

6 ‐ DO
OS HORÁRIOSS E DOS LOC
CAIS DAS AULAS
6
6.1

De seggunda a sextaa‐feira, o horrário regularr das aulas se
erão os seguintes: manhã das 7h15 às
à 12h00;
tarde das
d 13h30 àss 18h15; noitte das 18h45
5 às 22h45.
6.1.1 Os cursos de Administtração e de Mecânica, no
n período da
d noite, terão o início das
d aulas
sempre às 18h00.
6.1.2 Todos os demais curssos do perííodo noturno poderão, eventualmeente, por motivo
m
de
complementação de caarga horária, ter seu início antecipado
o para as 18h00.

6
6.2

Os curssos de Admin
nistração e Edificações
E
teerão aulas re
egulares aos sábados, daas 7h15 às 12
2h00.
6.2.1 Todos os cursos
c
poderão ter aulaas aos sábad
dos, das 7h1
15 às 12h00
0 e/ou das 13h30
1
às
18h15, porr motivo de reposição, co
omplementaação de cargga horária, attividades exttraclasse,
visitas técn
nicas, outross motivos qu
ue contribuam para o processo form
mativo ou por decisão
fundamenttada do Direttor.

6
6.3

Todos os cursos seerão ministraados no préd
dio principal do CEPHAS,, localizado n
na Rua Tsunessaburo
uti, 399 ‐ Floradas de São
o José, São Jo
osé dos Campos – SP.
Makigu
6.3.1 No entanto
o, as aulas regulares (in
nclusive aulaas práticas) de todos oss cursos pod
derão ser
realizadas em
e endereço
o diverso, deevendo o aluno receber prévia
p
comunicação pelaa escola.

7 ‐ DO QUESTIONÁR
Q
RIO DE PERFIL DO CANDIDATO
7
7.1

O preeenchimento do
d questionáário de perfiil do candidaato é obrigattório e devee ser preench
hido pelo
próprio
o candidato no ato da insscrição via in
nternet.

7
7.2

As info
ormações prrestadas no questionário de perfil do candidatto são de sua responsaabilidade,
sendo que a ineexatidão dass alternativaas e/ou irrregularidades dos docu
umentos req
queridos,
verificaados em qu
ualquer tem
mpo, em esp
pecial por ocasião
o
da matrícula, p
poderão acaarretar a
desclasssificação do
o candidato e a perda da vaga, se
em prejuízo das demaiss medidas de ordem
adminiistrativa, civiil ou criminal.

6

7.3
7

No ato
o da inscrição
o, o candidatto deverá ressponder às seguintes queestões:
Critério 1 ‐ Você resid
de em São Jo
osé dos Cam
mpos?
a) Sim
m, resido em
m São José do
os Campos há 2 anos ou mais
b) Sim
m, resido em
m São José do
os Campos há
h menos de 2 anos
c) Nãão resido em
m São José do
os Campos, mas
m meu pai,, mãe ou ressponsável leggal reside em
m
Sãão José dos Campos
C
há 2 anos ou maais
d) Nãão resido em
m São José do
os Campos

Critério
o 2 – Confirm
me sua data de
d nascimen
nto:
a) Diaa/Mês/Ano

Critério 3 ‐ Você atualm
mente é alun
no devidame
ente matricu
ulado na Fun
ndhas?
a) Sim, sou estudante matriculado(a) em
m uma das Unidades daa Fundhas, n
no Programaa
Jo
ovem Aprend
diz ou no Pro
ograma Maio
oridade.
b) Já fui estudantte da Fundhaas, mas atualmente não sou.
c) Nãão, nunca fuii estudante da
d Fundhas.

C
Critério
4 – Você
V
atualm
mente é empregado da Fu
undhas?
a) Sim
m, sou emprregado(a) da Fundhas, co
om curso sup
perior completo ou em andamento.
b) Sim
m, sou emprregado(a) da Fundhas, co
om o ensino médio comp
pleto.
c) Nãão, não sou empregado(a
e
a) da Fundhaas.

Critério
o 5 – Respon
nda sobre suaa escolaridade:
a) C
Curso Superior completto; Curso Superior
S
em andamento; ou Currso Superior
interrompido (trancamentto de matrícula ou desisttência).
b) En
nsino Médio completo ou Supletivo do
d Ensino Médio
M
compleeto. Cursei to
odo o ensino
o
m
médio
em esccola pública e/ou em esccola particulaar com bolsaa de estudoss de 100% de
e
deesconto.
c) En
nsino Médio
o completo ou Supletivo
o do Ensino
o Médio com
mpleto. Curssei o ensino
o
m
médio
em parrcial ou totallmente em escola
e
particular sem bolsa de estudo
os, ou ainda,
co
om bolsa de estudos com
m menos de 100%
1
de desscontos.
d) Cu
ursando o 2° ou o 3º ano do Ensino Médio
M
(em an
ndamento), em
e escola paarticular.

7

e) Cu
ursando o 2° ou o 3º ano do Ensino Médio
M
(em an
ndamento), em
e escola pú
ública.
f) Cu
ursando o 1ª
1 ano do Ensino Médio
o, cursando o Supletivo
o do Ensino
o Médio (em
m
an
ndamento) ou
o Ensino Méédio interrom
mpido.

8 ‐ DA PROVA
8
8.1

A prova será realizaada no dia 09 de junho às
à 14h00, com duração de
d 3 (três) ho
oras, na Univversidade
e São José dos
d Camposs, na Rodovia Presidentee Dutra, sen
ntido São Paaulo ‐ Km
Paulistta – UNIP de
157,5 ‐ Bairro do Liimoeiro, São
o José dos Campos ‐ SP.

8
8.2

No caso de impossibilidade de realização da prova na data
d
prevista, ela poderá ser adiada conforme
c
niência da Ad
dministração
o do CEPHAS, sendo umaa nova data divulgada
d
em
m edital próprio.
conven

8
8.3

Para reealizar a provva, o candidaato deverá leevar:
✓ caaneta esferoggráfica azul, lápis preto e borracha
✓ co
omprovante de pagamen
nto da taxa de inscrição
✓ o ORIGINAL de UM dos seeguintes docu
umentos:
a) documen
nto de identidade atual, expedido
e
pelas Secretariias de Seguraança Públicaa (RG), ou
pelas Forças Armadass ou pela Polícia Militar; ou
o
b) cédula dee identidade de estrangeeiros (RNE) de
entro da valiidade; ou
c)) carteira nacional
n
de habilitação
h
dentro da validade com fo
oto (CNH ‐ m
modelo novo)); ou
d) documen
nto expedido
o por Ordenss ou Conselh
hos Profission
nais, dentro da validade,, que por
lei federaal valem com
mo documentto de identid
dade em tod
do o país (exemplo: COREN, CREA
e outros); ou
d trabalho e previdênciaa social (CTPSS); ou
e) carteira de
f)) passaportte brasileiro dentro da vaalidade.

8
8.4

O(a) caandidato(a) deverá
d
comp
parecer ao lo
ocal da provva com uma hora de anteecedência.

8
8.5

Os porrtões do locaal da prova seerão fechado
os exatamen
nte às 14h00 e após seu ffechamento não será
permittida a entrada de nenhum
ma pessoa.

8
8.6

O não compareecimento do(a)
d
candidato(a), po
or qualqueer motivo alegado, implicará
n sua desclassificação.
automaticamente na

9 ‐ DO
D CONTEÚD
DO COBRAD
DO EM PROV
VA
9
9.1

A prova será realizaada em fase única, da qu
ual constarão
o 70 questõees de múltipla escolha.

9
9.2

Todas as questões terão 5 (cincco) alternativvas, com ape
enas uma altternativa corrreta.

8

9
9.3

Os conteúdos das matérias
m
do Ensino Médiio que poderrão ser cobraados nas queestões da pro
ova são:
●

Po
ortuguês – Interpretaçãão de Texto
o; Reforma Ortográfica – hífen; Reeforma Orto
ográfica ‐
accentuação; Pontuação; Coesão/ccoerência; Formação de palavvras; Conccordância
veerbal/nominaal; Regência verbal/nominal; Uso de registro forrmal/informaal; Ortografiaa; Uso de
ad
djuntos adveerbiais.

●

Matemática – Conjunto dos números: naturais, in
M
nteiros relativos, racionais, irracionaiis, reais e
to
odas as operrações relatiivas aos con
njuntos citad
dos; Equação
o e Inequaçãão do 1º e 2º Grau;
Ju
uros simpless e porcenttagem; Trigonometria (Seno, Cossseno e Tan
ngente no Triângulo
T
Reetângulo); Geometria
G
Pllana; Função
o do 1º e 2º
2 Grau; Razzão e propo
orção; Regraa de três
sim
mples.

●

os Básicos de
d Cinemática; Movimeento Uniform
memente
Físsica – Gráfiicos e Escalas; Conceito
Vaariado; Vetores, Velocidaade e Aceleração; Aplicações das Leiss de Newton
n; Energia e Trabalho;
T
Co
onservação da
d Energia Mecânica;
M
Princípio da Conservação
C
o da Quantid
dade de Mo
ovimento;
Grravitação Un
niversal; Estática dos Corpos Rígidos e Hidrostáticca.

●

uímica ‐ Esstrutura Atô
ômica; Classsificação Perriódica dos Elementos; Ligações Químicas;
Q
Qu
Reeações Quím
micas Inorggânicas; Lingguagem Qu
uímica (símb
bolos, fórmulas, conve
enções e
có
ódigos); Funções Químiccas Inorgânicas (ácidos, bases, sais e óxidos); Lei de Com
mbinações
Qu
uímicas.

●

mentos básiccos no idiom
ma estrangeeiro por meio de interp
pretações
Inglês Básico – Conhecim
teextuais.

●

dos de susteentação; Serres vivos: Microbiologia
M
– higiene e saúde /
Biiologia – Cittologia; Tecid
Do
oenças causadas por bactérias, vírus e fungos / Parasitologgia – doenças parasitáriaas; Corpo
hu
umano: anattomia humana e fisiologgia; Noções de
d primeiross socorros; C
Ciências da natureza:
n
saaneamento básico ‐ águas servidass à populaçção, resíduo
os sólidos e esgoto / Tipos
T
de
po
oluentes / Deesenvolvimeento sustentáável.

●

onhecimento
os Gerais – Questões
Q
enffocando assu
untos da atualidade.
Co

9
9.4

A prova terá valor máximo de 100
1 pontos.

9
9.5

Para fo
ormação da nota
n
final daa prova de co
onhecimento
o, por curso,, cada discipllina terá os seguintes
s
pesos:
A)
B)
C)
D)

Té
écnico em Ad
dministração
o
Té
écnico em Ed
dificações, Eletrônica e Mecânica
M
Té
écnico em En
nfermagem
Té
écnico em Química

9

Portugu
uês

A
3

CU
URSOS
B
C
1
1

D
1

Matemáática

2

3

2

2

Físicaa

1

2

1

1

Química

1

1

1

3

Inglês báásico

1

1

1

1

Biologgia
C
Conheciment
tos Gerais
Total

1
1
10

1
1
10

3
1
10

1
1
10
0

DISCIPLINAS

9
9.6

O gabaarito prelimin
nar será disp
ponibilizado no dia 10 de
e junho de 2019,
2
a parttir das 14h00
0, no site
do CEP
PHAS, e após o período de recursoss, será publiccado o gabaarito final no
o dia 14 de junho
j
de
2019.

10
0 ‐ DOS CRITÉRIOS DE DEESEMPATE
1
10.1
Caso dois
d
ou maiss candidatoss obtenham a mesma pontuação e estejam con
ncorrendo a vaga na
mesmaa turma, serãão aplicados os seguintess critérios:
1
2
3
4

Maior número
M
o de acertos na disciplina de maior peso
p
no cursso escolhido
o, conforme o critério
prrevisto no ite
em 9.5, do caapítulo 9 – Do
D Conteúdo
o Cobrado em
m Prova.
M
Maior
número
o de acertos na disciplinaa de segundo
o maior peso
o no curso escolhido, con
nforme o
crritério previstto no item 9.5,
9 do capítu
ulo 9 – Do Co
onteúdo Cob
brado em Prrova.
Fo
or proveniente de instituição de Redee Pública de Ensino.
Tivver maior idade.

11 ‐ DA CLA
ASSIFICAÇÃO
O FINAL
1
11.1
O resultado prelim
minar do Vesttibulinho serrá divulgado no dia 17 de junho de 2
2019, do qual caberá
recurso
o nos termoss do capítulo
o 15 – Dos Re
ecursos Cabííveis.
1
11.2
O Resu
ultado Final do
d Vestibulin
nho será pub
blicado no diaa 25 de junh
ho de 2019.
1
11.3
A verificação da claassificação final é de totaal responsabilidade do caandidato.
11.3.1 Além dos sites já meencionados no capítulo 1 – Das Disposições
Preliminare
D
es, os(as)
m poderão teer acesso à cllassificação final
f
na portaaria do CEPH
HAS.
candidatoss(as) também
1
11.4
O(a) caandidato(a) que
q não obttiver o mínim
mo de 35 pon
ntos na provva estará dessclassificado
o(a).
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11.4.1 Apenas para as vagas reservadas para
p
as turm
mas concomittantes, apóss a terceira chamada,
c
os candidato
os(as) que ob
btiveram ao menos
m
21 po
ontos, conforme item
poderão seer convocado
“13.6” destte Edital.

12 ‐ DAS
D LISTAS FINAIS
F
DE CLLASSIFICAÇÃO
1
12.1
Para a divulgação do
d resultado final de cada “Turma Co
oncomitante
e” serão elab
boradas duass listas de
classificação:
● Lissta 1 ‐ “Esttudantes do 2º ou 3º ano
a
de Ensino Médio”: conterá todos os conccorrentes
inscritos de accordo com os critérios do
o item “5.1‐aa)”, do capítulo 5 – Da D
Destinação daas Vagas,
orrdenados por nota.
● Lissta 2 ‐ “Estu
udantes da Fundhas”:
F
co
onterá todoss os concorreentes inscritos de acordo
o com os
crritérios do iteem “5.1‐b)”, do capítulo 5 – Da Destinação das Vaagas, ordenaados por nota.
1
12.2
Para a divulgação
o do resultado final de cada “Turm
ma Mista” serão elabo
oradas três listas de
classificação:
oncorrência”: conterá to
odos os conccorrentes daas vagas desscritas no
● Lissta 1 ‐ “Cota Ampla Co
iteem “5.2‐a)”, do capítulo 5 – Da Destinação das Vaagas, ordenaados por notta.
● Lissta 2 ‐ “Cota Estudanttes de Escola Pública”: conterá to
odos os concorrentes das vagas
deescritas no ittem “5.2‐b)”,, do capítulo
o 5 – Da Destinação das Vagas,
V
ordenados por nota.
● Lissta 3 ‐ “Co
ota Empregaados(a) da Fundhas”: conterá
c
apeenas os concorrentes das vagas
deescritas no ittem “5.2‐c)”,, do capítulo 5 – Da Destiinação das Vagas.
V
ordenaados por notta.

13 ‐ DA DA
ATA DA MATRÍCULA
1
13.1
As mattrículas serão realizadass no CEPHASS nos dias 11 e 12 de ju
ulho de 2019 (1ª chamaada), das
11h00 às 19h00.
c
no dia supraccitado, perdeerá o direito de fazer a matrícula.
m
13.1.1 Caso o candidato não compareça
13.1.2 Na hipótesse de não seerem preencchidas todass as vagas, haverá
h
convo
ocação dos próximos
p
candidatoss classificado
os, denominaada “2ª cham
mada”.
1
13.2
A divulgação da 2ª
2 chamada ocorrerá no
o dia 15 de
e julho de 2019,
2
às 14h
h00 e os caandidatos
o dia 17 de ju
ulho de 2019
9, das 11h00
0 às 19h00.
convoccados deverãão realizar a matrícula no
13.2.1 Caso o candidato não compareça
c
no dia supraccitado, perdeerá o direito de fazer a matrícula.
m
h
convo
ocação dos próximos
p
13.2.2 Na hipótesse de não seerem preencchidas todass as vagas, haverá
candidatoss classificado
os, denominaada “3ª cham
mada”.
1
13.3
A divulgação da 3ª
3 chamada ocorrerá no
o dia 18 de
e julho de 2019,
2
às 14h
h00 e os caandidatos
o dia 19 de ju
ulho de 2019
9, das 11h00
0 às 19h00.
convoccados deverãão realizar a matrícula no
13.3.1 Caso o candidato não compareça
c
no dia supraccitado, perdeerá o direito de fazer a matrícula.
m
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1
13.4
Apenass as 3 (três) primeiras ch
hamadas serãão divulgadaas no quadro
o de avisos d
do CEPHAS e nos sites
instituccionais.
1
13.5
Os can
ndidatos convocados na 1ª, 2ª ou 3ªª chamada que
q não se apresentarem
a
m no CEPHA
AS para a
efetivaação da mattrícula nas datas
d
e horáários previsto
os nos itenss anteriores poderão ap
presentar
requerrimento direecionado ao Presidente da Comissão do Vestibulinho para pleitear a matrícula
m
após o fim da 3ª ch
hamada.
mento deve ser protocolado na Secretaria Acad
dêmica até o dia 22 de julho, às
13.5.1 O requerim
12h00;
mento deve conter
c
a justtificativa parra a ausênciaa e estar aco
ompanhado de todos
13.5.2 O requerim
os documeentos que o candidato
c
jullgar necessário;
o do vestibu
ulinho aprecciará todos os
o requerimentos e deccidirá por maioria de
13.5.3 A comissão
votos se o pedido devee ser deferido
o;
13.5.4 A matrículaa desses can
ndidatos ficaará condicionada à existtência das vvagas nas pro
oporções
descritas no capítulo “5
5 – Da Destin
nação das Vaagas”;
13.5.5 Havendo mais
m
de um
m requerimeento deferid
do, será obsservada a cclassificação final do
Vestibulinh
ho.
1
13.6
Se apó
ós a análise dos requerrimentos do item “13.5” ainda rem
manescerem vagas, cabe
erá ao(a)
Diretorr(a) do CEPH
HAS autorizarr ou não a co
onvocação de
e:
a) candidatos(a
c
s) com ponttuação meno
or que os 35
5 pontos, ob
bservando o limite mínim
mo de 21
p
pontos,
para as vagas deescritas no ittem “5.1‐a)”, do capítulo
o capítulo 5 – Da Destin
nação das
V
Vagas;
b) candidatos(a
c
s) com ponttuação meno
or que os 35
5 pontos, ob
bservando o limite mínim
mo de 21
p
pontos,
para as vagas deescritas no ittem “5.1‐b)”, do capítulo
o capítulo 5 – Da Destin
nação das
V
Vagas.
1
13.7
Reman
nescendo vaggas em qualq
quer uma daas turmas, caberá ao(a) Diretor(a)
D
do CEPHAS auttorizar ou
não a convocação de candidattos, independente da op
pção de cursso escolhida no ato da matrícula,
m
c
da melhor
m
pontuação na Classsificação Geeral.
observvando exclusivamente o critério
13.7.1 Na Classificcação Geral conterá tod
dos os candiidatos inscritos no vestibulinho que
e tenham
atingido no
n mínimo de 35 po
ontos. Nesssa lista, nãão haverá organização dos(as)
candidatoss(as) por turm
ma ou por cu
urso.
os capítulos 4 – Dos curssos e Das
13.7.2 A Classificaação Geral nãão observaráá os critérioss contidos no
vagas aberrtas e 5 – Da Destinação das Vagas.
13.7.3 Caso o(a) candidato(a)
c
o critério do item 13.7 não tenha
convocado((a) para a matrícula pelo
interesse pela
p
vaga ou não comp
pareça no prazo
p
estipullado pela Seecretaria Acadêmica,
perderá o direito dee fazer a matrícula
m
e a vaga será repassad
da ao(a) prróximo(a)
candidato(a) indicado(aa) na Classificação Geral..
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14 ‐ DOS
D REQUISIITOS PARA A MATRÍCULLA
1
14.1
O(a) caandidato(a) menor
m
de 18
8 anos deverrá comparecer no ato daa matrícula aacompanhado(a) pelo
respon
nsável legal, que
q deverá portar
p
docum
mento de ide
entidade (orriginal e cópiia).
1
14.2
Uma equipe
e
certifficará a auteenticidade dos documen
ntos e inclussive verificarrá se as info
ormações
apreseentadas no ato da insccrição estão em pleno acordo com
m a realidade apresenttada nos
docum
mentos.
1
14.3
Caso haja dúvida quanto à auteenticidade dos documen
ntos, quanto à veracidadee das inform
mações ou
s o(a) candidato(a) não
o fizer a comprovação de
e todas as exxigências, sua a matrícula poderá
ainda se
ser indeferida.
1
14.4
No ato
o da matríccula, os(as) candidatos((as) deverão
o apresentar cópia sim
mples e origginal dos
seguinttes documen
ntos:
a) 01
1 foto 3 x 4 recente (apen
nas original).
b) Ceertificado dee Conclusão de
d Curso e Histórico
H
Esccolar, na hipó
ótese do can
ndidato ter concluído
c
o Ensino Médio; ou Atestaado de Matríícula no 2° ou
o 3°ano do Ensino
E
Médio e Histórico
o Escolar,
naa hipótese dee curso estarr em andameento:
● os docum
mentos não emitidos por
p Instituiçõ
ões Públicass devem conter o carim
mbo e a
assinatura do responssável pela esscola.
c) Paara comprovvação do teempo de do
omicílio em São José do
os Campos, o candidato
o deverá
ap
presentar do
ois documentos, um com
m data recen
nte, até 3 (três) meses aanteriores à data da
m
matrícula,
e outro com pe
elo menos 2 (dois) anos, ou seja, anteerior a julho de 2017:
● contas pú
úblicas (enerrgia elétrica, telefone, gás, IPTU); ou
c
firma reeconhecida em
e Cartório; ou
● contrato de aluguel, com
é dos Camp
pos, do ensiino fundame
ental, do
● histórico escolar de instituição de São José
c
superio
or.
ensino médio ou de curso
e nome do candidato ou
o do responsável legal.
● Os comprrovantes devverão estar em
d candidato
o menor de 18 anos ou declaradam
mente depend
dente nos te
ermos da
● No caso do
legislação
o do IRPF (Imposto de Renda de Pessoa
P
Físicaa), para efeeito da contaagem do
tempo dee residênciaa no municíp
pio, poderá ser consideerado o tempo de residência do
responsável legal.
G ou Cédula de Identidad
de para Estraangeiros:
d) RG
● o RG devee ter menos de 10 anos de
d expedição
o;
● não será aceita carteiira de motorrista.
e) CP
PF:
● se o número do CPF estiver
e
descrito no RG, se
erá dispensada sua apressentação;
● também será aceito o comprovan
nte de situaçção cadastraal, que pode ser obtido no
n site da
Receita Federal (http://www.receeita.fazenda..gov.br.).
f) Ceertidão de Nascimento ou Certidão de
d Casamento.
g) Attestado de Alistamento
A
M
Militar
ou Ceertificado de
e Reservista ou ainda Certificado de Dispensa
M
Militar
(para maiores
m
de 18 anos).
h) Títtulo de Eleito
or e comprovante de vottação da última eleição:
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●

será aceitta a compro
ovação de qu
uitação eleittoral, que po
ode ser obtida no site da
d Justiça
Eleitoral (http://www
(
w.tse.jus.br);

1
14.5
O(a) caandidato(a) que tiver cursado o En
nsino Médio
o no exterior deverá ap
presentar do
ocumento
equivalente ao Cerrtificado de Conclusão
C
do
o Ensino Méd
dio, com trad
dução juram
mentada.
1
14.6
Declaraação da Insttituição de Ensino, com
m carimbo e assinatura do responsável da escola, para
compro
ovar o perceentual de Bo
olsa de Estud
dos no Ensino Médio (exxclusivamentte para os caandidatos
que co
oncorrem àss vagas desttinadas a “A
Alunos de Esscola Particu
ular com bo
olsa de estudos com
descon
nto de 100%””).
1
14.7
Poderãão ser solicittados docum
mentos comp
plementaress, necessário
os à confirm
mação de decclarações
efetuadas.

15 ‐ DOS RECURSOS CA
ABÍVEIS
1
15.1
Os can
ndidatos pod
derão interp
por recurso contra o gaabarito da prova.
p
O recurso será in
nterposto
pessoaalmente na Secretaria
S
Accadêmica do
o CEPHAS, exxclusivamente nos dias 11 e 12 de junho
j
de
2019, das
d 8h00 às 12h00 e dass 13h30 às 17h00.
1
O resultado dos recursos
r
seráá divulgado no
n dia 14
de junh
ho de 2019.
1
15.2
Os candidatos poderão interpo
or recurso co
ontra a Classiificação Preliminar. O reccurso será in
nterposto
S
Accadêmica do
o CEPHAS, exxclusivamente nos dias 18 e 19 de junho
j
de
pessoaalmente na Secretaria
2019, das
d 8h00 às 12h00 e dass 13h30 às 17h00.
1
O resultado dos recursos
r
seráá divulgado no
n dia 25
de junh
ho de 2019.
1
15.3
Os can
ndidatos pod
derão interp
por recurso contra o in
ndeferimento da matríccula. O recu
urso será
interpo
osto pessoallmente na Secretaria
S
Acadêmica, exclusivamen
e
nte de acord
do com os seguintes
s
prazos:
a) Indeferimento
o na 1ª Cham
mada: de 11 de julho até
é as 12h00 do
o dia 15 de ju
ulho.
b) Indeferimento
o na 2ª Cham
mada: de 17 de julho até
é as 12h00 do
o dia 18 de ju
ulho.
o na 3ª Cham
mada: de 19 de julho até
é as 12h00 do
o dia 22 de ju
ulho.
c) Indeferimento
1
15.4
Todos os recursos deverão
d
ser endereçados ao Presidente da Comissão do Vesttibulinho.
das 8h00 àss 12h00 e
1
15.5
A Secreetaria Acadêêmica do CEP
PHAS receberá os recurso
os nos dias supracitados
s
das 13h30 às 17h00, exceto quando este Ed
dital citar um
m horário pró
óprio ao descrecer um re
ecurso.
1
15.6
Não seerão recebidos recursos enviados po
or fax, e‐mail ou qualqueer outro meiio não previssto neste
capítulo.
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16 ‐ DAS DIISPOSIÇÕES GERAIS
1
16.1
Quando houver necessidade
n
de outras chamadas, essas serão
o efetuadas seguindo a ordem
decrescente de classificados, conforme os critérios de classificação
o, observado
o a disponibilidade de
vagas.
1
16.2
Os casos omissos serão
s
resolviidos pela Co
omissão do Vestibulinho,
V
, nomeada p
pela Portaria 40/2019
d março de 2019, que define
d
a comissão de funccionários que coordenarrá o processo
o.
de 28 de
1
16.3
No casso de não haaver candidaatos matricu
ulados em número suficiente para o preenchimento das
vagas em qualqueer um dos cu
ursos ou turrmas, mesm
mo após a reealização de todas as ch
hamadas,
ficará facultado
f
à Diretoria do
o CEPHAS deeixar de oferrecer o curso
o, devolvend
do o valor pago
p
pela
inscriçãão.
1
16.4
Fica eleeito o foro da Comarca de
d São José dos
d Campos para
p
dirimir quaisquer dúvidas.

os Campos, 2
25 de março de 2019.
São José do

JJhonis Rodriges Almeidaa dos Santos
Diretor Prresidente da Fundhas
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FUNDAÇÃO
O HÉLIO AUG
GUSTO DE SOUZA – FUN
NDHAS
CENTRO DEE EDUCAÇÃO
O PROFISSIO
ONAL HÉLIO AUGUSTO
A
DE SOUZA – C
CEPHAS

ANEXO I – DO
D CRONOG
GRAMA
Período das
P
s Inscrições
s
P
Período
do Pedido
P
de Isenção
I
de taxa de ins
scrição
Ú
Último
dia para
p
realiza
ar o pagamento da tax
xa de inscriição
D da Prova
Dia
D
Divulgação
do Gabarito Prelimina
ar
P
Prazo
de Re
ecurso conttra o Gabarrito
D
Divulgação
do Gabarito Final
D
Divulgação
da Classific
cação Prelim
minar
P
Prazo
de Re
ecurso conttra a Classifficação Preliminar
D
Divulgação
do resultad
do Final do Vestibulinh
ho
M
Matrícula
– 1ª Chamad
da
M
Matrícula
– 2ª Chamad
da
M
Matrícula
– 3ª Chamad
da
Início das aulas

23
23
21
09
10
11
14
17
18
25
11
17
19
25

de abril a 2
20 de maio
de abril a 0
07 de maio
de maio
de junho
de junho
e 12 de jun
nho
de junho
de junho
e 19 de jun
nho
de junho
e 12 de julho
de julho
de julho
de julho
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FUNDAÇÃO
O HÉLIO AUG
GUSTO DE SOUZA – FUN
NDHAS
CENTRO DEE EDUCAÇÃO
O PROFISSIO
ONAL HÉLIO AUGUSTO
A
DE SOUZA – C
CEPHAS

ANEXO II – DOS LOCAIS DISP
PONÍVEIS PA
ARA ACESSO À INTERNETT

O candidato que tiver dificuldade em
m acessar a internet pod
derá utilizar os computaadores dispo
oníveis na
B
Biblioteca
do
o CEPHAS, co
om atendimeento das 8h3
30 às 11h30
0 e das 14h3
30 às 19h30, de segundaa a sexta‐
feeira. O CEPH
HAS está situado na Ruaa Tsunessab
buro Makiguti, 399 – Flo
oradas de Sãão José (Fon
ne: 3934‐
1
1995).
Além do CEP
A
PHAS, os segguintes locais estarão disponíveis
d
para
p
uso da Internet de forma gratuita com
im
mpressora para geração do boleto:
● CAC
C – Centro de
d Apoio ao Cidadão: Câmara Muniicipal, Rua Desembargad
D
dor Franciscco Murilo
Pintto, 33, Centrro, de segund
da a sexta‐feeira, das 08h0
00 às 11h30 e das 13h00
0 às 17h00.
● Pou
upa Tempo: Av. São João 2.200, préédio anexo ao
a estacionaamento do SShopping Co
olinas, de
segunda a sextaa‐feira, das 09h00
0
às 19h
h00 e aos sáb
bados das 9h
h00 às 15h00
0.
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