EDITAL DO CONCURSO VESTIBULAR 2019A
A UnesulBahia Faculdades Integradas, mantidas pela União de Educação e Cultura
de Eunápolis (UNECE) na forma do que dispõe a Lei 9.394 de 20 de Dezembro de
1996, Portarias do MEC e demais normas e legislação vigentes, tornam públicas as
instruções para o Processo Seletivo 2019A.
O presente Vestibular será realizado em conformidade com as normas abaixo, e os
participantes declaram, desde já, estarem de pleno acordo com as normas aqui
estabelecidas e com quaisquer decisões tomadas pela Comissão Organizadora do
Vestibular, em casos omissos e situações não previstas neste Edital:
I – Das Inscrições:
As inscrições poderão ser realizadas de duas maneiras:
1º. Passo: Acessar o site www.unesulbahia.com.br, seguir as instruções para

inscrição e pagar a taxa de R$ 35,00 até o dia 10/01/2019. Ou fazer a
inscrição física na Tesouraria da UnesulBahia até o prazo final de 11/01/2019,
pagando o mesmo valor.
Atenção: o candidato deverá apresentar documento de identidade original
no momento da inscrição física e no dia da prova. Para qualquer dúvida
pedimos a gentileza de enviar e-mail para VESTIBULAR@UNECE.BR.
2º. Passo: Após a inscrição e pagamento da taxa de inscrição, o candidato deverá
Imprimir através do site www.unesulbahia.com.br , no link “VESTIBULAR” o CARTÃO
DE INSCRIÇÃO, até o dia 12/01/2019.
Atenção:
a) É obrigatória a apresentação do CARTÃO DE INSCRIÇÃO e do documento de
identidade (o mesmo utilizado na inscrição) para ter acesso aos locais de prova.
II – Realização, datas e horários das provas:
A prova será realizada no dia 13 de JANEIRO de 2019, das 8h às 12h.
Compõe a prova: 20 questões objetivas de Conhecimentos Gerais valendo 20 pontos,
10 questões objetivas de Língua Portuguesa valendo 10 pontos, 10 questões
objetivas de Matemática valendo 10 pontos, e uma redação valendo 60 pontos.
Será eliminado do concurso o candidato que:
a) Faltar à prova;
b) Estiver praticando qualquer espécie de fraude ou indisciplina durante sua
permanência no Campus da UnesulBahia Faculdades Integradas.
c) Rasurar e/ou marcar indevidamente o Cartão de Respostas (gabarito) das provas,
no campo destinado à identificação, de forma que impossibilite a leitura.
d) Não apresentar o “CARTÃO DE INSCRIÇÃO” e o documento de identidade para
realizar as provas.
e) Chegar atrasado à prova.

III – Vagas Oferecidas:
Serão ofertadas pelo presente Edital as seguintes vagas para o 1º semestre de 2019,
podendo ser mantidas para o semestre seguinte caso não haja formação de turma:
a) Administração – Bacharelado; Vagas: 50; Período: Noturno; Alunos por turma:
50;
b) Ciências Contábeis – Bacharelado; Vagas: 50; Período: Noturno; Alunos por
turma: 50;
c) Fisioterapia – Bacharelado; Vagas: 50; Período: Noturno; Alunos por turma: 50;
d) Enfermagem – Bacharelado; Vagas: 50; Período: Noturno; Alunos por turma:
50;
e) Direito Matutino – Bacharelado; Vagas: 50; Período: Noturno; Alunos por turma:
50;
f) Direito Noturno – Bacharelado; Vagas: 50; Período: Noturno; Alunos por turma:
50;
Todos os cursos são ministrados na Rodovia BR 367, km 14 – Eunápolis/Porto
Seguro, na cidade de Eunápolis/BA.
Caso não haja número suficiente para a formação de turma, o curso deixará de ser
ofertado, devendo ser reembolsada a taxa de matrícula aos candidatos.
A taxa de inscrição não será reembolsada.

IV – Resultado e Classificação:
Os resultados têm sua divulgação prevista para o dia 16 de janeiro de 2019 e será
divulgado no site www.unesulbahia.com.br.
A classificação dos candidatos será realizada de forma decrescente a partir da maior
pontuação resultado da soma total dos pontos obtidos, em todas as provas, até o
limite de vagas fixadas no presente Edital.
Persistindo vagas, serão convocados os candidatos que:
a) Estiverem inscritos neste vestibular para outros cursos e/ou com segunda opção
de curso assinalada na ficha de inscrição;
b) Forem portadores de curso superior, obedecendo à ordem de requerimento;
c) Concluíram o ensino médio, com análise do histórico escolar.
Caso haja empate na pontuação das provas, prevalecerá como critério de desempate
a nota obtida na prova de Redação. Caso o empate persista, serão acolhidos os
candidatos mais idosos.
V – Vagas Remanescentes:

Caso as vagas não sejam preenchidas com candidatos oriundos do Vestibular, estas
poderão ser ocupadas pelos participantes do ENEM conforme abaixo:
a) Protocolar resultado individual do ENEM, podendo ser utilizado o resultado dos
anos de 2016 à 2018, por meio de requerimento na Tesouraria da
Unesulbahia.
b) Poderão se inscrever aqueles que tiraram nota maior que zero na redação.
c) Será obedecido o critério classificatório da maior pontuação em ordem
decrescente, até que sejam ocupadas todas as vagas.
VI – Matrícula dos aprovados:
A matrícula dos aprovados deverá ser realizada nos dias 17, 18, 21 e 22 de
janeiro de 2019, no Campus da UnesulBahia, das 8h e 30min às 12h e das 15h às
17h, com a apresentação obrigatória dos seguintes documentos:
a) Histórico Escolar (original e cópia autenticada);

b) Duas fotos 3x4 recentes;
c) Documento de identidade e CPF (cópia autenticada);
d) Título de eleitor, se maior de 18 anos, acompanhado de comprovante de ter votado
na última eleição (cópia autenticada);
e) Prova de estar em dia com as obrigações militares, se do sexo masculino (cópia
autenticada);
f) Certidão de nascimento ou casamento ou averbação de divórcio (cópia
autenticada);
g) Comprovante de pagamento da primeira mensalidade a ser recolhida na tesouraria
da Instituição promotora;
h) Assinatura com firma reconhecida (aluno e fiador) do Contrato de Prestação de
Serviço Educacional disponível no site www.unesulbahia.com.br ou na Tesouraria;
i) Comprovante de residência;
j) Requerimento de matrícula preenchido (na Secretaria);
k) Ficha de matrícula preenchida (na Secretaria);
l) Comprovante de pagamento da taxa para confecção de Identidade Estudantil (na
Tesouraria com valor de R$ 10,00)
V – Demais Normas Reguladoras e Informações Complementares:
a) É necessário que os candidatos imprimam o cartão de inscrição no site
www.unesulbahia.com.br. Caso tenha alguma dificuldade pedimos a
gentileza de enviar e-mail para VESTIBULAR@UNECE.BR até o dia
11/01/2019.

b) O Cartão de Inscrição e o documento de identidade utilizado para a
inscrição deverão ser apresentados para adentrar ao local de prova;
c) Os candidatos deverão estar presentes no local de prova com no mínimo
30 minutos de antecedência, pois não será permitida a entrada de retardatários;

d) Os candidatos não poderão entrar no local de
prova trajando bermuda, camisa sem manga, roupas
transparentes e/ou muito curtas, bem como portando
boné ou chapéu, sem camisa ou descalço;
e) Ao candidato não será permitido adentrar ao local de prova portando nenhum tipo
de bolsa, estojo, livro, papel, máquina de calcular, aparelho de comunicação,
inclusive celular, agenda eletrônica, relógio com calculadora, etc;
f) Em nenhuma hipótese haverá vista, recontagem ou revisão de provas;
g) Nenhuma informação referente ao resultado do vestibular será fornecida por
telefone, exceto convocação para segunda chamada;
h) Será anulada a classificação do candidato que até o último dia da matrícula não
apresentar qualquer um dos documentos exigidos na mesma;
i) A Instituição promotora reserva-se o direito de romper o contrato de prestação de
serviços educacionais, bem como efetuar o afastamento definitivo do aluno ou
candidato que, a qualquer momento, apresentar documentação ou informação
fraudulenta;
j) Para que o Calendário Escolar seja cumprido, em todos os cursos haverá aulas aos
sábados pela manhã;
k) São considerados documentos de identidade para efeito da inscrição:
1) Cédula de Identidade civil, expedida por Secretaria de Segurança Pública;
2) Cédula de Identidade expedida pelas Forças Armadas (Ministério do Exército,
Ministério da Marinha e Ministério da Aeronáutica);
3) Cédula de Identidade para estrangeiros emitida por autoridade brasileira.
l) São de responsabilidade do candidato ou do seu representante os dados
preenchidos no requerimento de inscrição, não podendo haver correção de qualquer
dado após a efetivação da inscrição;
m) Os dois últimos candidatos remanescentes na sala de prova deverão permanecer
na sala até que o último candidato entregue suas respostas.
n) Os cursos de saúde do período noturno terão atividades práticas desenvolvidas no
período diurno.
o) Todos os candidatos inscritos no Vestibular declaram estar de acordo com as
normas contidas no Edital e no presente Manual.
p) A duração dos cursos de graduação obedecerá estritamente o estabelecido pelo
Ministério da Educação.

