PROCESSO SELETIVO DE INVERNO – 2020/2
MANUAL DO CANDIDATO
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EDITAL Nº 01/2020
PROCESSO SELETIVO DE INVERNO – 2020/2
A Direção Geral da FACULDADE DOM RICARDO faz saber, aos interessados, que, estão
abertas as inscrições ao Processo Seletivo de Inverno, para o segundo semestre letivo de 2020,
para os Cursos Superiores de Administração, Ciências Contábeis, Direito, Enfermagem e
Gestão de Recursos Humanos.
1. O Processo de Seleção far-se-á pela modalidade de classificação em provas escritas e a
utilização dos resultados do ENEM dos últimos 5 Anos e comprovar por meio do Relatório de
Desempenho, conforme calendário pré-estabelecido. No caso de não serem preenchidas todas
as vagas, novas provas serão realizadas semanalmente, mediante inscrição prévia, até o início
do período letivo adotando-se os mesmos critérios de seleção.
2. O Processo de Seleção classificatório versará sobre as matérias de matemática,
comunicação e expressão e conhecimentos gerais e unificado em sua execução, para os Cursos
Superiores de Bacharelado.
3. Dados Gerais dosCursos:
Nº
de
Vagas

Alunos
por
Turma

60

60

100

100

Direito (bacharelado)

80

80

Enfermagem (bacharelado)

80

80

100

100

Curso

Administração (bacharelado)
Ciêcias Contábeis (bacharelado)

Gestão de Recursos Humanos
(tecnólogo)

Ato
Oficial
de
Autoriz
ação
Portaria 80, de 18
de fevereiro de
2019
Portaria 79, de 01
de abril de 2020
Portaria 130, de 5
de maio de 2020
Portaria 300, de
27 de junho de
2019
Portaria 362, de
05 de maio de
2016

Valor
Semestralidade

Duração

Turno

R$ 4.488,00

8 semestres

Noturno

R$ 5.154,00

8 semestres

Noturno

R$ 7.140,00

10 semestres

Noturno

R$ 7.050,00

10 semestres

Noturno

R$ 2.820,00

4 semestres

Noturno

4. Os candidatos deverão indicar na Ficha de Inscrição até a 2ª opção entre os cursos ofertados,
conforme sua preferência.
5. Os candidatos classificados serão chamados através de Edital afixado no hall de entrada da
Faculdade DOM RICARDO, para matrícula em primeira opção, até o limite de vagas de
cadacurso.
6. Não ocorrendo o preenchimento de todas as vagas, serão convocados, pela ordem, os
candidatos melhores classificados em 2ª opção, alunos portadores de diploma de graduação ou
se realizará ainda, novo Processo Seletivo.
7. Caso o número de candidatos matriculados não preencha 70% das vagas ofertadas em cada
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curso, a Faculdade Dom Ricardo, reserva-se o direito de:
a) realocação dos candidatos aprovados para sua 2ª opção se assim optarem;
b) não ofertar ocurso.
8. A classificação dos candidatos far-se-á na ordem decrescente dos resultados obtidos, não
se admitindo revisão de provas nem recurso quanto ao seu conteúdo ou julgamento.
9. Os resultados do Processo de Seleção são válidos para o segundo semestre letivo de 2020,
que tem previsão para início em 03 de agosto de 2020 e serão ministradas de 2ª a 6ª Feira nos
seguintes horários: das 19h00 às 22h30min ou aos sábados das 08h00 às 13h00. Caso o aluno
não compareça para efetuar matrícula neste período, poderá fazê-lo no período subsequente.
10. A prova de Comunicação e Expressão incluirá, obrigatoriamente, a redação.
11. Para fins de classificação, a soma dos pontos obtidos nas provas será ponderada conforme
quadro a seguir:
Provas

Matéria

Comunicação
e Expressão
Matemática
Conhecimentos Gerais

Nº de Questões

Peso por Questão

Nº de Pontos

05
01
05
05

20,00
100,00
20,00
20,00

100,00
100,00
100,00
100,00

a) Português
b) Redação
Matemática
Conhecimentos
Gerais

Total de Pontos

400,00

Observações:
a) A Prova de Comunicação e Expressão na forma de Redação será composta de 01 (um) tema,
devendo o candidato discorrer sobre o assunto em referência, respeitando-se o número de 15
linhas no mínimo e 25 linhas nomáximo.
b) Poderá ser DESCLASSIFICADO o candidato que zerar aprova.
12. As questões das provas, exceto a Redação, serão de múltipla escolha e versarão sobre o
conteúdo dos programas constantes do Manual de Instruções do Candidato ao Processo de
Seleção.
13. Em caso de empate entre dois ou mais candidatos, o desempate se dará pela soma dos
pontos das provas de Comunicação e Expressão e Matemática; se o empate persistir,
prevalecerá o maior resultado da prova de Redação e, em último caso, será classificado o
candidato de maioridade.
14. Os documentos exigidos para a realização da prova são os seguintes:
a) Carteira ou cédula de identidade ou outro documento oficial de identificação;
b) Comprovante de pagamento da taxa deinscrição.
15. Datas e horários para a realização das provas:
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Provas
1. Comunicação e Expressão

2. Matemática

Matérias
1.1 Português
1.2 Redação
Matemática

Data

Horário

Duração

Local

Prova Tradicional
25/04/2020
24/05/2020
21/06/2020

09h00
09h00
09h00

04/07/2020
01/08/2020
12/06/2020

09h00
09h00
09h00

Av. Salgado Filho ,
nº 3025.
Vila Rio de Janeiro
03 horas
– Guarulhos, São
Paulo/SP

Horário

Duração

Conhecimentos
Gerais

3. Conhecimentos Gerais

Provas
1. Comunicação e Expressão

Matérias
1.1 Português
1.2 Redação

Data
Provas Agendadas:

03 horas

Período:

2. Matemática

Matemática

3. Conhecimentos Gerais

Conhecimentos
Gerais

01/04/2020 a
10/09/2020

Manhã,
Tarde ou
Noite

Local
Av. Salgado Filho,
3025,
Vila Rio de
Janeiro Guarulhos – São
Paulo/SP

16. Estão reservadas até 50% (cinquenta por cento), aos candidatos que optarem pela utilização
dos resultados obtidos no ENEM dos últimos 5 anos, nos quais serão classificados conforme
disponibilidade dasvagas.
17. O candidato que desejar utilizar o resultado obtido no ENEM dos últimos 5 anos deverá
manifestar este interesse fazendo constar, no campo próprio da Ficha de Inscrição, o seu número
de inscrição no ENEM, com todos os 12 algarismos. O Candidato que participar do ENEM, com
pontuação igual ou superior a 450, poderá solicitar o ingresso no curso pretendido, sempre na
hipótese de existência de vagas ficando assim dispensado da realização das provas do
Vestibular 2020/2, exceto nos casos previstos no parágrafo 2º deste artigo.
§ 1º Ao preencher este campo, o candidato estará autorizando a Faculdade Dom Ricardo a obter
junto ao órgão responsável pelo Banco de Resultados Oficial do ENEM, as notas por ele obtidas
no Exame dos últimos 5 anos e a divulgá-las na lista de classificados a que se refere o artigo 24
deste Manual.
§ 2º O preenchimento incompleto e/ou incorreto, do campo de inscrição no ENEM na Ficha de
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Inscrição ao Concurso Vestibular da Faculdade Dom Ricado obrigará o candidato a prestar as
provas deste Concurso Vestibular para concorrer a uma das vagas disponíveis.
18. O prazo para inscrição é de 01/04/2020 a 10/09/2020.
19. Não haverá taxa de inscrição para o Vestibular da Faculdade Dom Ricardo.
20. A inscrição deverá ser feita pela internet, através do site www.domricardo.com.br/ ou na
Secretaria Geral da Faculdade Dom Ricardo, situada na sede da instituição, na Av. Salgado
Filho, 3025 – Vila Rio de Janeiro – Guarulhos/SP.
21. O horário de atendimento para inscrições é das 12h00 às 21h00, de 2ª a 6ª feira.
22. Documentos necessários para a inscrição: Requerimento de Inscrição preenchido e
assinado; Fotocópia da Carteira ou Cédula deIdentidade.
23. Material para a realização das provas: comprovante de inscrição e um documento com foto,
caneta esferográfica Azul ou Preta e lápis.
§ 1º NÃO é permitido o uso de tabelas, réguas de cálculo, máquina de calcular de qualquer tipo
em qualquer das provas.
§ 2º NÃO é permitido portar telefone celular, MP3, calculadora, relógio digital, rádio portátil ou
qualquer outro aparelho assemelhado.
24. A divulgação da lista dos resultados será feita sempre sete dias após a realização da prova,
na Secretaria da Faculdade Dom Ricardo.
25. A matrícula dos alunos classificados em primeira chamada será sempre até sete dias após a
divulgação do resultado, na Secretaria Geral da Faculdade Dom Ricardo.
26. No caso de não serem completadas as vagas ofertadas, a 2ª chamada será divulgada em
Edital pelo site: www.domricardo.com.br e afixado no hall de entrada da Faculdade Dom Ricardo,
sendo as respectivas matrículas realizadas sete dias após a publicação doEdital.
27. Em caso de não haver fechamento de turma, pelo número exigido pela instituição, o
resultado do vestibular, sendo aprovado, será reaproveitado para o vestibular de inverno de
2020, caso venha a ser ofertado.
28. Por ocasião da matrícula, o candidato deverá apresentar fotocópia dos seguintes
documentos:
• Certidão de nascimento ou casamento;
• Certificado Militar;
• Carteira ou Cédula deIdentidade;
• Título de Eleitor;
• CPF;
• 01 (uma) fotocópia do Histórico Escolar do Ensino Médio (2º Grau equivalente);
• Se tiver diploma: 01 (uma) fotocópia do diploma de Ensino Médio (2º Grau ou equivalente),
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•
•
•
•

registrado na Secretaria de Educação. Para o caso de estudos de 2º Grau ou equivalente,
realizados no Exterior, os mesmos de deverão ser convalidados juntos à Secretaria de
Educação;
02 fotos 3X4 recente;
Comprovante de residência;
Contrato de Prestação de Serviços Educacionais, devidamente formalizado (será
disponibilizado no ato da matrícula);
Comprovante de pagamento de parcela prevista no Contrato de Prestação de Serviços
Educacionais.

29. O candidato interessado em dispensa de disciplina deverá protocolar requerimento na
secretaria, e anexar à documentação necessária para análise da coordenação do curso: Histórico
Escolar original da faculdade de origem, Programa das disciplinas cursadas, Sistema de
avaliação e as ementas conforme calendário acadêmico.
30. O candidato que não apresentar a documentação completa e em ordem, no ato damatrícula,
perderá o direito à vaga.
31. Outras informações poderão ser obtidas pelo Fone (11) 4966-3578.
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INSTRUÇÕES GERAIS
COMO EFETUAR A INSCRIÇÃO?
A inscrição poderá ser feita pela internet, através do site www.domricardo.com.br ou na
Secretaria Geral da Faculdade Dom Ricardo, situada na sede da instituição, na Av. Salgado
Filho, 3025 – Vila Rio de Janeiro – Guarulhos/SP.
a) Os candidatos podem obter o Manual do Candidato na Secretaria Geral da Faculdade
Dom Ricardo, por ocasião da inscrição.
b) Sua inscrição poderá ser feita por terceiros, sem necessidade de procuração. O candidato
ou a pessoa que indicada são os únicos responsáveis pelo correto preenchimento do
Requerimento de Inscrição.

ATENÇÃO!
a) as provas terão horário pré agendado no ato da inscrição.
b) o candidato deverá chegar com 15 minutos de antecedência.
c) não será permitida a entrada após este horário.
C) PROGRAMA DE MATÉRIAS E CONTEÚDOS QUE PODERÃO CONSTAR NO
PROCESSO SELETIVO DE INVERNO 2020.
1. COMUNICAÇÃO E EXPRESSÃO
Língua Portuguesa e Redação
1.1 Língua Portuguesa (05 Questões)
Gramática
1. Fonética e Fonologia: classificação dos fonemas, encontros vocálicos, encontros
consonantais, dígrafos, divisão silábica, ortoépia eprosódia.
2. Ortografia
3. Acentuação gráfica
4. Morfologia: estrutura e formação das palavras. Classes gramaticais.
5. Sintaxe: Análise sintática – períodos simples e compostos. Concordância verbal e nominal.
Regência verbal e nominal. Colocação pronominal.
6. Pontuação
7. Interpretação deTexto.
Linguagem
 Figuras de vícios de linguagem
1.2 Redação (01 Tema proposto)
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Na prova de redação o candidato deve demonstrar habilidades em expressão com clareza, letra
legível, coesão textual e coerência semântica, correção e adequada organização das ideias,
argumentação e exposição de ideias econceitos.

Av. Salgado Filho, 3025 - Vila Rio de Janeiro - Guarulhos – SP - CEP 07115-000
Fone: (11) 4966-3578 http://www.domricardo.com.br
contato@domricardo.com.br

Especificações:
a) o texto da redação poderá ser: DISSERTAÇÃO, NARRAÇÃO ou DESCRIÇÃO.
b) a redação constará de um texto, escrito em letra cursiva e legível, deverá ter no mínimo vinte
linhas e no máximo trinta linhas.
c) a avaliação considerará:
 obediência aos limites de número de linhas;
 letralegível;
 aspectos gramaticais e ortográficos normativos;
 nível e adequação do vocabulário;
 estruturação de frases, períodos eparágrafos;
 nível e adequação das ideias ao assunto e ao tipo de redação solicitado.

1. MATEMÁTICA (05 Questões)
 Matemática Básica
 Teoria dos Conjuntos
 Funções
 Sequências
 Matrizes e Determinantes
 Sistemas de Equações Lineares
 Análise Combinatória e Probabilidades
 Polinômios e Equações Algébricas
 Trigonometria
 Geometria Plana
 Geometria Analítica
 Razões eProporções
 Equações Exponenciais
 MMC
 Regra de três simples ecomposta

2. CONHECIMENTOS GERAIS (05 Questões)
 Conhecimentos Gerais referentes a conteúdo relacionado ao ensino médio e atualidades.

Guarulhos, 26 de março de 2020.

RINALDO A. NUNES
Diretor Geral
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