EDITAL Nº 06/2016
PROCESSO SELETIVO 2016/2
O Presidente da Comissão do Processo Seletivo 2016/2, nomeado pela Portaria 010/2015 de 21/09/2015,
no uso de suas atribuições legais e regimentais, em conformidade ao que dispõe o §3º do Artigo
32 da Portaria Normativa MEC Nº 40, de 12 de dezembro de 2007, republicada em 29 de
dezembro de 2010 e de acordo com o que estabelece o Regimento da Instituição, torna
público aos interessados que se encontra afixado nas dependências do Instituto Esperança de
Ensino Superior - IESPES o presente Edital que abre as inscrições ao PROCESSO SELETIVO
2016/2, para ingresso no segundo semestre do ano de 2016. Ano Letivo de 2016, para
concorrer às vagas em seus Cursos de Graduação: Bacharelados e Tecnológicos. Abaixo
quadro demonstrativo dos cursos ofertados.
Cursos, situação legal, vagas, turnos e local de funcionamento.
CURSOS
ADMINISTRAÇÃO

BACHARELADOS

TECNOLÓGICO

TURNOS
NOTURNO
VESPERTINO
BIOMEDICINA
NOTURNO
CIÊNC. CONTÁBEIS NOTURNO
NOTURNO
ENFERMAGEM
VESPERTINO
NOTURNO
FARMÁCIA
VESPERTINO
NOTURNO
FISIOTERAPIA
DIURNO

SITUAÇÃO LEGAL
Port. Min. nº 705 18/12/2013 - DOU 19/12/2013
Port.Min. nº 97 de 01/04/2016 – DOU 04/04/2016

PSICOLOGIA

Portaria Min. nº 1.167 de 27/12/2006 - D.O.U 28/12/2006

50

Port. Min. de Reconhecimento Nº 67 de 29/01/2015 –
D.O.U. 30/01/2015

50

RADIOLOGIA

NOTURNO
NOTURNO

Port.Min.n°63, de 13/03/2016- D.O.U 13/03/2016
Port. Min. nº 216 de 17/05/2013 - DOU 21/05/2013
Portaria Min. nº194 de 10/05/2013 - D.O.U 14/05/2013
Portaria Min. nº536 de 25/08/2014 - D.O.U 26/08/2014

Total de vagas para 2016/2

VAGAS
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50

600

O candidato deverá fazer a escolha de 1ª ou 2ª opção de curso no ato da inscrição.
Serão ofertadas vagas em cada curso, para ingresso via: produção de uma redação sobre
um tema da atualidade, o qual será apresentado no dia de realização da prova.
Os candidatos que realizaram ENEM nos anos de 2013, 2014 e 2015, poderão ingressar
exclusivamente para o período letivo de 2016/2 desde que apresente extrato de
participação no ENEM dos anos acima citados e não ter zerado a redação.
Local de Funcionamento
Todos os cursos do IESPES funcionam na Avenida Coaracy Nunes, Nº 3315, bairro do caranazal, na
cidade de Santarém-PA, em horário diurno e noturno, exceto seus estágios obrigatórios e
atividades extracurriculares.
A inscrição inicia em 06 de junho de 2016 e finaliza no dia 13 de julho de 2016, realizada na
Central de Atendimento do IESPES ou pelos telefones (93) 3529-1763 e (93) 99127-1611. Taxa de
inscrição: R$ 30,00 (Esse valor vale para todos os candidatos que desejam ingressar
nesta Instituição)
A prova do Processo Seletivo do IESPES 2016/2, ocorrerá no dia 16 de julho de 2016 às 15
horas, com término às 18 horas.
O resultado será publicado no dia 20 de julho de 2016 a partir das 17 horas, através da relação por
ordem alfabética, curso e turno, nas dependências do Instituto Esperança de Ensino Superior –
IESPES.
As matrículas iniciarão no dia 21 de julho a 30 de julho de 2016. Os casos omissos ou de
interpretações duvidosas quanto ao texto deste Edital, serão resolvidos pela Comissão do Processo
Seletivo 2016/2.
As turmas só serão formadas com número mínimo de 20 estudantes matriculados.
Santarém, 20 de maio de 2016.

Albino Luciano Portela de Sousa
Presidente da Comissão do Processo Seletivo do IESPES-2016/2

