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EDITAL 02/2022/1 

PROCESSO SELETIVO PRESENCIAL 

BACHARELADO DIREITO - MODALIDADE PRESENCIAL 

 

A Diretoria e Secretaria Acadêmica da Faculdade CTA, em uso das suas atribuições 

regimentais e nos termos da legislação em vigor, torna-se pública a abertura das 

inscrições do processo letivo 2022/01, para o preenchimento de 100 vagas para o  

primeiro semestre de 2022, para o curso Bacharel em Direito. 

O Processo Seletivo será ofertado na modalidade presencial – Agendado. Devido a 

Pandemia COVID-19 estamos respeitando todas as orientações a OMS e seguindo 

rigorosamente os protocolos de distanciamento social, uso obrigatório de máscaras e 

álcool gel para higienização das mãos. As inscrições serão feitas, unicamente pelos 

sites www.faculdadecta.edu.br . 

 

DA INSCRIÇÃO  

 

A Taxa de Inscrição será isenta. 

Estão aptos para fazer a inscrição os candidatos que tenham concluído o Ensino 

Médio ou equivalente como ENCCEJA (Exame Nacional de Certificação), EJA 

(Educação de Jovens e Adultos), desde que até o início do curso comprovem a 

conclusão do Ensino médio, e o ENEM (Exame Nacional do Ensino Médio). 

 

DO PROCESSO SELETIVO  

Para o processo seletivo, será aplicada uma  redação com duração de uma hora e 

meia. Para os candidatos com condições especiais físicas ou sensoriais, 

permanentes ou temporárias que se enquadrem no Decreto 3.298, de 20/12/1999, 

poderão requerer atendimento especial no ato da Inscrição para a realização da prova 

devendo indicar as condições necessárias. 
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Portador de Diploma:  

Para os candidatos que já cursaram uma graduação, não será necessário realizar o 

vestibular aqui estabelecido, mas deverão inscrever-se no processo seletivo e no ato 

da matrícula apresentar o Diploma do curso superior, juntamente com os demais 

documentos. 

CRONOGRAMA 

As provas poderão ser realizadas entre os dias 15 de Dezembro de 2021 a 15 de 

Fevereiro de 2022  podendo o candidato optar, selecionando na ficha de inscrição, o 

dia e horário de acordo com as datas disponibilizadas no ato da Inscrição. 

DAS AVALIAÇÕES  

A redação tem que conter no mínimo 20 linhas, em Língua Portuguesa, que abrangerá 

conhecimentos da Base Nacional Comum do Ensino Médio, organizados a partir dos 

seguintes núcleos de competências: I – Produção e compreensão textual, com a 

presença da gramaticalidade; II – Reconhecimento de espaços e tempos 

contextualizados; III – Compreensão da produção dos fenômenos naturais, no 

contexto da preservação da vida; IV – Compreensão da solução de problemas no 

contexto social cotidiano.  

 

DA APURAÇÃO DA PONTUAÇÃO FINAL E DA CLASSIFICAÇÃO  

● O candidato que obtiver nota zero na Redação será reprovado.  

● A classificação final do candidato aprovado do Processo Seletivo Agendado 

será divulgada em até 01 dia útil. 

● Em caso de empate, terá preferência o candidato que tiver maior nota na 

redação.  

● Os resultados do Processo serão enviados no e-mail de todos os candidatos.  

● Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Organizadora do Processo 

Seletivo. 

DO PROCESSO DE MATRÍCULA 

Disposições Gerais: 

● O candidato classificado que não efetuar a matrícula no prazo estipulado 

perderá o direito à vaga e será substituído pelo candidato imediatamente 

subsequente na lista de classificação. 
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● A formalização da matrícula dá-se pela entrega de todos documentos, via e-

mail (PDF) ou presencialmente, referentes a matrícula no período estipulado.  

● No processo de efetivação da matrícula, após a digitalização dos documentos, 

o candidato é civilmente responsável pela procedência e veracidade dos 

documentos. 

● Aos alunos que já são graduados em cursos superiores deverá apresentar à 

secretaria acadêmica o histórico escolar original ou autenticado e o conteúdo 

programático das disciplinas em que foram aprovados.  

 

a. Certidão de nascimento ou casamento;  

b. Documento de identidade, podendo ser Registro Geral (R.G.), emitido pelas 

secretarias estaduais de Segurança Pública, ou Registro Nacional de Estrangeiro 

(R.N.E.), emitido pela Polícia Federal;  

c. CPF e, se menor de idade, do responsável;  

d. 1 (uma) foto 3x4 recente e identificada no verso;  

e. Diploma ou certificado de conclusão e do histórico escolar do Ensino Médio ou 

equivalente;  

f. Comprovante de residência recente (água, luz, telefone ou gás);  

g. Contrato de prestação de serviços educacionais fornecido pela Instituição, 

assinado pelo aluno; se menor de idade no ato da matrícula, pelo pai ou por outro 

responsável legal;  

h. Titulo de Eleitor e comprovante da ultima eleição.  

 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS  

 

A Faculdade CTA reserva-se o direito de cancelar, ou alterar a data de início do curso, 

sendo o candidato avisado pelo e-mail informado no ato da matrícula.  

A instituição tem o direito de indeferir o pedido de matrícula, por razões de ordem 

administrativa ou de não assinatura do contrato de prestação de serviços 

educacionais entre as partes, no prazo de 30 (trinta) dias, após convocar o candidato 

para matrícula. Além disso, a Faculdade CTA Manifestará suas razões, por escrito, 

ao aluno e/ou responsável legal e restituirá 100% (cem por cento) do pagamento da 

1ª parcela da semestralidade.  
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Anexo I – Estrutura do Vestibular 

● Redação com no mínimo 20 linhas.  

 

Anexo II – Modalidade Presencial 

● Relação dos Cursos ofertados com respectivas vagas e duração. 

Unidade Curso Ato Regulatório Turno Duração Vagas 

Faculdade 
CTA 

Ipiranga 

Bacharel 
Direito 

PORTARIA Nº 
1.368, DE 12 DE 
JULHO DE 2019 - 
SECRETARIA DE 
REGULAÇÃO E 

SUPERVISÃO DA 
EDUCAÇÃO 
SUPERIOR 

(D.O.U Nº 135, 
terça-feira, 16 de 
julho de 2019). 

Noturno 10 semestres 100 
(cem) 

 

Anexo III – Endereços das Unidades de Ensino Cursos Presenciais 

UNIDADE/CAMPUS Endereço Telefone / e-mail 

Faculdade CTA 
Ipiranga 

R. Antônio Marcondes, 
285 - Ipiranga, São 
Paulo - SP, 04267-020 

0800-0559595 
comercial.ipiranga@faculdadecta.edu.br 

 

Anexo IV - Inscrições, Avaliação e Resultados 

● Modalidades Presencial - Processo Seletivo Presencial Agendado. 

Cronograma Data 

Início das Inscrições (via site e 
presencial) 

15/12/2021 

Término das inscrições (via site e 
presencial) 

15/02/2022 

Avaliação presencial Disponível a partir da realização da 
inscrição 

Resultado  Disponível em até 1 dia da realização da 
avaliação presencial 

Realização da matrícula  A partir do mesmo dia da ciência do 
resultado alcançado no processo 
seletivo. 
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Anexo V - Inscrições, Avaliação e Resultados 

● Processo Seletivo com base no resultado do Exame Nacional do Ensino Médio 

(ENEM). 

● A avaliação da pontuação referente ao ENEM será validada a critério da 

comissão do vestibular. 

Cronograma Data 

Início das Inscrições (via site e 
presencial) 

15/12/2021 

Término das inscrições (via site e 
presencial) 

15 /02/2022 

Avaliação presencial Disponível a partir da realização da 
inscrição 

Resultado  Disponível em até 1 dia da realização da 
avaliação presencial 

Realização da matrícula  A partir do mesmo dia da ciência do 
resultado alcançado no processo 
seletivo. 

 

 

                                  São Paulo 15 de Dezembro de 2021 

  

 

 

                                   Diretor pedagógico da faculdade CTA 
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