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EDIT
TAL DE PRO
OCESSO SEL
LETIVO SEG
GUNDO SEM
MESTRE DE
E 2017
A Comissãoo Permanente de Seleção da Católica do Tocantins – COSEF torna públicoo para conheecimento, aoss
interessados,, as condiçõees de habilitaação às vagaas pretendidas para ingressso em seus cursos de graduação,
g
noo
SEGUNDO SEMESTRE
E DE 2017, co
onforme estabeelecidos nestee edital:
S E VAGAS PRETENDID
P
DAS
1 - CURSOS
1.1 A UNIIÃO BRASIL
LIENSE DE EDUCAÇÃO
O E CULTU
URA – UBE
EC - FACUL
LDADE CAT
TÓLICA DO
O
TOCAN
NTINS oferece para o SEGUNDO SEM
MESTRE DE 2017
2
os seguin
ntes cursos e vvagas:
Denominaçção do
Cursoo
ADMINISTR
RACÃO

AGRONOMIA

AGRONOMIA

ARQUITETU
URA E
URBANIS
SMO
AS
CIÊNCIA
CONTÁB
BEIS

TO
DIREIT
DIREIT
TO
ENGENHA
ARIA
AMBIENTAL E
SANITÁR
RIA
ENGENHA
ARIA
CIVIL
L
ENGENHAR
RIA DE
PRODUÇ
ÇÃO
ENGENHA
ARIA
ELÉTRIC
CA
MEDICIN
NA
VETERINÁ
ÁRIA
S DE
SISTEMAS
INFORMA
AÇÃO

ZOOTECNIA

A de autorização publicadoo em
Ato
Diáriio Oficial

Vagas
Autorizadas
A
anuais

Turno

Vagas Preteendidas

R
Regime

Recoonhecido pela Po
ortaria do MEC nnº 307, de
02.08.2011. Publicad
da no Diário O
Oficial da
11, nº de ordeem 22 e
Uniãão de 04.08.201
renovado pela Portarria do MEC nº 2267 de 03
a
de 2017, pu
ublicado no Diáriio Oficial
de abril
da União
U
de 04/04/20
017.
Recoonhecido pela Po
ortaria do MEC nnº 469, de
22.11.2011. Publicad
da no Diário O
Oficial da
Uniãão de 24.11.2011, e renovado pelaa portaria
652, de 25 de outubro de 2016, publlicado no
Diárrio Oficial da União em 26/10/201 6.
Recoonhecido pela Po
ortaria do MEC nnº 469, de
22.11.2011. Publicad
da no Diário O
Oficial da
Uniãão de 24.11.2011, e renovado pelaa Portaria
652, de 25 de outubro de 2016, publlicado no
Diárrio Oficial da União em 26/10/201 6.
Autoorizado pela Portaria do MEC nº 1.041, de
23.12.2015. Publicad
da no Diário O
Oficial da
Uniãão de 24.12.2015,, nº de ordem 31.
Recoonhecido pela Po
ortaria do MEC nº 82, de
11dee janeiro de 2011, publicado nno Diário
Oficial da União dee 13.01.2011, e renovado
M
nº 703 de 18 de
pela Portaria do MEC
ublicado no Diári
rio Oficial
dezeembro de 2013, pu
da União
U
de 19.12.20
013, nº de ordem 2233.
Recoonhecido pela Po
ortaria do MEC nnº 272 de
19 de julho 2011. Pub
blicada no diário oficial de
dem 14.
20.07.2011, nº de ord
Recoonhecido pela Po
ortaria do MEC nnº 272 de
19 de julho 2011. Pub
blicada no diário oficial de
dem 14.
20.07.2011, nº de ord
Autoorizado pela Porttaria do MEC nºº 322, de
02.11.2011. Publicad
da no diário ooficial de
04.08.2011.

100
0 (cento e
cinquenta)

Noturno

50 (cinqu
uenta)

C
Crédito

100
0 (cem)

Noturno

50 (cinqu
uenta)

C
Crédito

100
0 (cem)

Integral

50 (cinqu
uenta)

C
Crédito

100
0 (cem)

Integral

50 (cinqu
uenta)

C
Crédito

100
0 (cem)

Noturno

50 (cinqu
uenta)

C
Crédito

100
0 (cem)

Matutino

50 (cinqu
uenta)

C
Crédito

100
0 (cem)

Noturno

50 (cinqu
uenta)

C
Crédito

100
0 (cem)

Noturno

50 (cinqu
uenta)

C
Crédito

Recoonhecido pela Po
ortaria do MEC nnº 321 de
21 de
d julho de 2016. Publicada ddo Diário
Oficial da União de 22.07.2016
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Autoorizado pela Portaria do MEC nº 1.160, de
25.08.2010. Publicad
da no diário ooficial de
27.08.2010
Autoorizado pela Porttaria do MEC nºº 821, de
01.07.2010. Publicad
da no diário ooficial de
02.07.2010
Autoorizado pela Po
ortaria MEC nº 603, de
29.10.2014. Publicad
da no Diário O
Oficial da
Uniãão de 30.10.2014,, nº de ordem 6.
Recoonhecido pela Po
ortaria do MEC nº 81 de
11dee janeiro de 20
011, publicado nno diário
oficiial de 13.01.2011, e renovado pelaa Portaria
do MEC
M
nº 286 de 21
2 de dezembro de 2012,
publlicado no Diário Oficial da U
União de
27.12.2012, nº de ord
dem 755.
Recoonhecido pela Po
ortaria do MEC nnº 265, de
19 de julho de 2011. Publicada
P
no diárrio oficial
o
5.
de 200.07.2011, nº de ordem

100
0 (cem)

Noturno

50 (cinqu
uenta)

C
Crédito

100
0 (cem)

Noturno

50 (cinqu
uenta)

C
Crédito

100
0 (cem)

Noturno

50 (cinqu
uenta)

C
Crédito

100
0 (cem)

Integral

50 (cinqu
uenta)

C
Crédito

100
0 (cem)

Noturno

50 (cinqu
uenta)

C
Crédito

100
0 (cem)

Noturno

50 (cinqu
uenta)

C
Crédito

TOTAL DE
E VAGAS PR
RETENDIDAS
S PARA O SE
EMESTRE 2017/2:
2
700 (S
Setecentas) vaagas.
Unidade I –ACS
SU - SE 140 Aveniida Teotônio Segu
urado LT 01 - Bairrro Centro (QD 14
402 Sul) - CEP: 77
7061-002 Palmas / TO - (63) 3221.2
2100
Unidade II - Rod
dovia TO-050, Lotteamento Coqueirinho, Lote 7, CEP
P: 77000-000 Palm
mas / TO

- (63

2

2. FORMAS
S DE INGRE
ESSO/ SELEÇ
ÇÃO
A Católica ddo Tocantins realiza
r
o Proceesso Seletivo para ingresso
o no ensino superior por meeio das seguin
ntes formas dee
seleção: a). P
Prova de Vesstibular; b). Nota
N
obtida noo ENEM – Exame
E
Nacion
nal do Ensinoo Médio (em um
u dos anos::
2014, 2015 oou 2016) c) Análise
A
de Cu
urrículo. 2.1 Todos os pro
ocedimentos relacionados
r
a cada uma das
d formas dee
seleção estãoo dispostos neste Edital. 2.2
2 O candidaato deverá optar
o
por apeenas uma daas formas de seleção. 2.3..
Somente estaará apto a inggressar nos cu
ursos de gradduação da Cattólica do Tocantins, indepeendentementee da opção daa
forma de seleeção, o candiddato que apressentar COMP
PROVANTE DE CONCLU
USÃO do Enssino Médio, de
d acordo com
m
a lei, ou eqquivalente, torrnando-se nu
ula de pleno direito a claassificação daquele que nãão apresentarr prova dessaa
escolaridade..
ÇÃO NO PRO
OCESSO SEL
LETIVO
3. INSCRIÇ
3.1. Períodoo de inscriçãoo: o período de
d inscrição será de 24/04
4/2017 a 24/0
05//2017. 3.2. Realização da
d Inscrição::
todos os canndidatos, indeependentemen
nte da forma de seleção, devem
d
se inscrever no Proocesso Seletiv
vo 2017/2 daa
Católica do Tocantins no
n site www.catolica-to.eddu.br, ou presencialmente na Faculdadde Católica do
d Tocantins,,
Unidade I ––ACSU - SE 140
1 Avenida Teotônio
T
Seguurado LT 01 - Bairro Centrro (QD 1402 SSul, e cumprir os seguintess
procedimentoos: a) preenchher a ficha de inscrição infoormando correetamente: nom
me completo ((sem abreviatu
uras), númeroo
do documentto de identidaade, órgão exp
pedidor e Estaado da emissãão, Cadastro Pessoa
P
Física ((CPF), data de nascimento,,
sexo, estado civil, endereçço completo com
c
o CEP, teelefone e e-m
mail de contato
o; b) selecionaar um curso como primeiraa
opção e outrro como seguunda opção dee ingresso noo ensino superrior da Católiica do Tocanttins; c) optar por uma dass
formas de seeleção no Proocesso Seletiv
vo (Prova de Vestibular, Nota
N
obtida no
o ENEM – E
Exame Nacion
nal do Ensinoo
Médio, ou A
Análise de Currrículo); d) reaalizar pagamennto da taxa dee inscrição. Observação: aas informaçõess prestadas noo
ato da inscriçção são de intteira responsaabilidade do caandidato e, paara produzir os
o efeitos a quue se destinam
m, deverão serr
feitas com obbservância daas normas conttidas no preseente Edital e no
n Manual do Candidato. 3 .2. Forma dee Pagamento::
o pagamentoo da taxa de inscrição será por meio dde boleto ban
ncário (24/04//2017 a 21/055/2017) emitido no ato daa
inscrição, e ppagamento onnline (24/04/2
2017 a 24/05/22017) ao term
mino da inscriçção, cujo valoor é de R$ 55,00 (cinquentaa
e cinco reais) para pagameento até 16/05
5/2017 e de R
R$ 60,00 (sesssenta reais) paara pagamentoo até 24/05/20
017.Não serãoo
consideradass pagas as insscrições feitass por meio dde depósito em
m caixa autom
mático, agenddamento de pagamento
p
ouu
transferênciaa via internett. A efetivaçção da inscriição do cand
didato ocorre mediante o pagamento da inscrição..
Observação: Caso o candiidato efetue mais
m de um paagamento de inscrição,
i
seráá homologadaa apenas a últtima inscriçãoo
paga e não haaverá devoluçção de taxa.
4. SELEÇÃO
O POR MEIO
O DA PROV
VA DE VESTIIBULAR: CR
RITÉRIOS, DATA
D
E HOR
RÁRIO
A seleção poor meio da Prrova de Vestib
bular considerrará exclusivaamente a avalliação de com
mpetências e habilidades
h
dee
determinadoss conteúdos que
q estão desccritos no Manuual do Candid
dato. O candid
dato que se suubmeter à seleeção por meioo
de Prova de Vestibular deeverá se inscreever no Processso Seletivo 2017/2
2
da Católica do Tocaantins nos term
mos do item 3
deste Edital e comparecerr no dia 28 dee maio de 20117, domingo, nas dependên
ncias da Católlica do Tocan
ntins, Unidadee
I, situada na ACSU - SE 140,
1
Avenida Teotônio Seguurado, lt. 01 - Bairro Centro (QD 1402 SSul), em Palm
mas – TO e/ou,,
nas dependênncias da Catóólica do Tocan
ntins, Unidadde II, situado na
n TO – 050,, Loteamento Coqueirinho,, 2ª etapa, em
m
Palmas – TO
O, conforme loocal de prova a ser divulgaddo. A Prova de
d Vestibular será compostaa por dois cad
dernos, sendo::
a) Caderno de Prova Ob
bjetiva com 40
0 questões, seendo: 10 (dez)) questões de Língua
L
Portugguesa; 10 (dezz) questões dee
Matemática; 10 (dez) queestões de Ciências da Natuureza (Física, Química, Biiologia); 05 (ccinco) questõ
ões de Línguaa
Estrangeira ((Inglês); e 5 quuestões de Ciêências Humannas (História e Geografia); e,
e b) Cadernoo de Prova Escrita, sendo::
Redação sobbre tema descrrito no caderno
o de prova, quue o candidato
o deverá escreever de punhoo próprio em no
n mínimo 255
mo 30 (trinta)) linhas. 4.1. O
Os conteúdos tratados na prova objetiva estão descrito
os no Manuall
(vinte e cinco) e no máxim
do Candidatoo. 4.2. A classsificação seráá obtida com a soma entree prova objetiva, sendo 400 questões, co
om valor de 1
ponto por quuestão responndida corretam
mente e sem rasuras, podendo somar 40
4 pontos; e,, prova escriita - nota dee
redação com
m valor de até
a 10 pontos, respeitandoo-se a razoab
bilidade no desenvolvime
d
ento do texto
o: introdução,,
desenvolvim
mento e concluusão, número mínimo e m
máximo de lin
nhas escritas e pertinência ao assunto abordado
a
peloo
candidato, poodendo portannto alcançar a pontuação m
máxima de 50
0 pontos com
m a soma das provas Objettiva e Escrita..
Observaçõess: a) os portõões serão abertos às 8h e feechados às e 8he55min.
8
A prova terá iníício às 09h daa manhã, com
m
um tempo m
máximo de connclusão de 3 (três)
(
horas; b
b) o candidato poderá deixaar a sala de applicação de prrovas somentee
depois de deccorridos 60 (ssessenta) minu
utos iniciais da prova; c) ao
o optar pelo in
ngresso por meeio da Prova de
d Vestibular,,
o candidato automaticam
mente descartaa o ingresso ppor meio de Nota obtida no ENEM e por meio de
d Análise dee
Currículo. O
Observação: Anntes do certam
me o candidatto titular de porte
p
de arma, nos termos dda lei, deverá apresentar-see
junto à Comiissão Permaneente de Seleçãão – COSEF ppara fins de ap
presentação dos
d documentoos comprobató
órios (carteiraa
funcional exxpedida pelo órgão
ó
compettente, o certifficado de regiistro e a auto
orização de poorte expedido
o pela Políciaa
Federal, quanndo for o casoo).
Unidade I –ACS
SU - SE 140 Aveniida Teotônio Segu
urado LT 01 - Bairrro Centro (QD 14
402 Sul) - CEP: 77
7061-002 Palmas / TO - (63) 3221.2
2100
Unidade II - Rod
dovia TO-050, Lotteamento Coqueirinho, Lote 7, CEP
P: 77000-000 Palm
mas / TO

- (63

3
5. SELEÇÃO
O POR MEIO
O DA NOTA
A DO ENEM:: CRITÉRIO
OS E PRAZOS
S
A seleção poor meio da Nota
N
obtida no
o ENEM (em
m um dos ano
os: 2014, 2015
5 ou 2016) coonsidera excllusivamente o
desempenho obtido pelo candidato no Exame Naciional do Ensino Médio no ano de sua pparticipação. Para tanto, o
candidato quue se submeteeu ao ENEM – Exame Naacional do Ensino Médio (em um dos aanos: 2014, 20
015 ou 2016))
poderá optarr por concorreer a uma vaga do Processo Seletivo 2017
7/2 da Católicca do Tocantinns por meio da
d nota obtidaa
neste exame.. Assim, o canndidato deverá realizar a innscrição nos teermos do item
m 3 deste Edittal e deverá aiinda seguir oss
seguintes proocedimentos: a)
a imprimir e preencher o R
Requerimento
o apresentado no
n Anexo I deeste Edital; b)) anexar cópiaa
digital dos doocumentos (A
Anexo I do Ed
dital e Boletim
m de Resultad
dos do ENEM) no ato da innscrição. 5.1. Ao
A optar peloo
ingresso por meio de Notta obtida no ENEM,
E
o canddidato automaaticamente deescarta o ingreesso por meio
o de Prova dee
Vestibular e por meio de
d Análise de
d Currículo; 5.2 As notas obtidas na prova do ENEM serão
o convertidass
proporcionallmente aos vaalores das pro
ovas do Proceesso Seletivo da Católica do
d Tocantins: prova objetiv
va, com valorr
máximo de 440 pontos, e reedação, com valor
v
máximo de 10 pontos,, podendo alcaançar a pontuaação máxima de 50 pontos..
O ingresso ppor meio da Nota do ENE
EM não dá ddireito à bolsaa/benefício ju
unto à Instituiição, devendo
o o candidatoo
inscrever-se nnos programaas federais e attender às regra
ras do edital deesse órgão gov
vernamental.
O POR MEIO
O DA ANÁL
LISE DE CUR
RRÍCULO: CRITÉRIOS
C
E PRAZOS
6. SELEÇÃO
A seleção poor meio de Annálise de Currículo considerra exclusivam
mente a pontuaação obtida poor cada item do
d Barema dee
Análise de C
Currículo, confforme Anexo II deste Editall, e do conteú
údo apresentad
do na Justificaativa de Interesse pela Vagaa
realizada maanuscrita peloo candidato, conforme
c
Aneexo III. O can
ndidato que optar
o
pela seleeção no Proccesso Seletivoo
2017/2 por m
meio de Análiise de Currícu
ulo deverá reaalizar a inscriçção nos termo
os do item 3 ddeste Edital e deverá aindaa
seguir os segguintes proceddimentos: 6.1 imprimir e prreencher por completo e seem abreviaturras os Anexoss II e III destee
Edital. Observações paraa o Anexo II: a) é de inteiraa responsabiliidade do candidato o preencchimento do formulário;
f
b))
nos itens ondde o candidatoo não pontuar ou não comprrovar a compeetência será atribuído o valoor de pontuaçãão 0 (zero); c))
os documenttos comprobattórios enviado
os junto ao foormulário do Anexo
A
II deveerão estar devvidamente ideentificados, naa
parte superioor à direita, coonforme o núm
mero do item qque se refere e os mesmos devem estar eem ordem de sequência
s
doss
itens do Bareema de Análisse de Currículo. Observaçõões para o An
nexo III: d) é de inteira respponsabilidadee do candidatoo
o preenchimeento manuscrrito do formullário de Justifficativa de Intteresse pela Vaga;
V
e) A Jusstificativa de Interesse
I
pelaa
Vaga deveráá conter no mínimo
m
25 (v
vinte e cinco)) e no máxim
mo 30 (trintaa) linhas; 6.2.. anexar cópiia digital doss
documentos (Anexo II, coom devidos do
ocumentos coomprobatórioss e Anexo III)) no ato da ins
nscrição. 6.3.A
Ao optar peloo
ingresso por meio de Anáálise de Curríículo, o canddidato automatticamente desscarta o ingreesso por meio
o de Prova dee
Vestibular e ingresso porr meio da No
ota obtida no ENEM; 6.4 Os candidato
os terão sua m
média final na
n Análise dee
Currículo, poor meio do proocesso de pon
ntuação – BAR
REMA de An
nálise de Curríículo (Anexo II) e por meio
o do conteúdoo
apresentado na Justificativva de Interessse pela Vaga (Anexo III). As notas obttidas nesta poontuação serão convertidass
proporcionallmente aos vaalores das pro
ovas do Proceesso Seletivo da Católica do
d Tocantins: prova objetiv
va, com valorr
máximo de 440 pontos, e reedação, com valor
v
máximo de 10 pontos, podendo alcaançar a pontuaação máxima de 50 pontos.
DORES NECE
ESSIDADES ESPECIAIS
S
7. PORTAD
O portador dde necessidadee especial dev
verá comunicaar à Católica do
d Tocantins, no
n ato da insccrição no Proccesso Seletivoo
2017/2, que ppossui necessidades especiaais, por meio de preenchim
mento de camp
po especifico ppara este fim no
n formulárioo
de inscrição.. 7.1. Será neecessário com
mprovar a devvida deficiênccia por meio de atestado/ laudo médicco para que a
estrutura neccessária para realização
r
da prova
p
(ledor ppara deficiênccia visual totall, prova ampliiada para deficiência visuall
parcial, locall de fácil acessso para os caandidatos com
m dificuldade de
d locomoção
o ou expressãoo) seja provid
denciada, paraa
tanto, o canddidato deverá anexar cópiaa digital atestaado/ laudo méédico no ato da
d inscrição.77.2 O laudo médico
m
deveráá
conter os segguintes dadoss: a) nome co
ompleto do caandidato, núm
mero do seu documento
d
dee identidade; b) código daa
identificaçãoo da doença (C
CID); c) data, assinatura e nnúmero do CR
RM do médico responsável.
AÇÃO DOS LOCAIS DE
E PROVA E D
DOCUMENT
TOS OBRIGA
ATÓRIOS
8. DIVULGA
O local de pprova poderá ser
s consultado
o pelo candiddato no portal de inscriçõess, por meio do login e sen
nha que foram
m
cadastrados nno ato da inscrição, a partir das 00h00 do dia 27/05/2017. No diaa da prova, esstará disponív
vel no hall dee
entrada, listaagem em ordeem alfabética, com todos oss candidatos confirmados,
c
indicando
i
a saala de realização da prova..
O candidatoo deverá apreesentar no dia
a da prova, o documento original
o
de id
dentidade, cuj
ujo porte é obrigatório, e o
comprovantte de pagam
mento da in
nscrição. Os casos omisssos serão traatados pela C
Coordenação da COSEF..
ATENÇÃO: São considerados docum
mentos de id
dentidade: ass carteiras ou cédulas de iidentidade exp
pedidas pelass
Secretarias dde Segurança,, pelas Forçass Armadas, peelo Ministério
o das Relaçõees Exteriores e pelas Políccias Militares,,
Passaporte, C
Carteira de Trabalho, Carteira Nacionall de Habilitaçção (novo modelo), além ddas carteiras expedidas
e
porr
Órgãos e Connselhos que, por
p lei federal, valham com
mo identidade. Não serão acceitos como ddocumentos de
d identidade::
certidões de nascimento ou
o casamento, título eleitorral, carteiras de
d motorista (modelo antiggo), carteiras de estudante,,
carteiras funccionais sem vaalor de identid
dade, bem com
mo documento
os ilegíveis, não identificávvel ou danificaado.
AÇÃO DO CANDIDATO
O
9. ELIMINA
Unidade I –ACS
SU - SE 140 Aveniida Teotônio Segu
urado LT 01 - Bairrro Centro (QD 14
402 Sul) - CEP: 77
7061-002 Palmas / TO - (63) 3221.2
2100
Unidade II - Rod
dovia TO-050, Lotteamento Coqueirinho, Lote 7, CEP
P: 77000-000 Palm
mas / TO

- (63
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9.1 Da Provva de Vestibu
ular: O candid
dato será elimiinado da prov
va nas seguinttes circunstânccias: a) por deesrespeito aoss
coordenadorees e/ou fiscaiis ou, ainda, por
p atitude innadequada; b)) quando se comprovar
c
quue realizou a prova usandoo
documentos, informações falsas ou qu
uaisquer outroos meios ilícittos; c) não effetuar a inscrrição no Proccesso Seletivoo
2017/2 da Caatólica do Toccantins ou não
o confirmar ppagamento da inscrição no prazo
p
estabeleecido; d) não comparecer à
prova; e) com
mparecer à proova sem docu
umento originaal de identidade; f) zerar a prova objetiva
va ou prova escrita; g) obterr
pontuação abbaixo de 10 pontos
p
na som
matória de nootas da provaa objetiva e da
d prova escrrita. h) descum
mprir com ass
obrigações ccontidas nas orientações
o
daa prova de reedação. 9.2 Da
D Nota obttida no ENEM
M – Exame Nacional doo
Ensino Méd
dio: a) não annexar cópias digitais
d
no atoo da inscrição
o, dos documeentos citados no item 5 deste Edital, ouu
anexar cópiaas ilegíveis; b)
b quando see comprovar qque os docum
mentos entreg
gues não são verídicos, see tratando dee
informações falsas; c) nãoo efetuar a insscrição no Proocesso Seletiv
vo 2017/2 da Católica do T
Tocantins ou não
n confirmarr
pagamento dda inscrição noo prazo estabeelecido; d) obtter pontuação abaixo de 10 pontos na som
matória de nottas das provass
objetivas e da prova de reddação, após co
onversão de vaalores na meto
odologia da Católica
C
do Toocantins. 9.3 Da
D Analise doo
Currículo: aa) não anexar cópias digitaiis no ato da innscrição, dos documentos citados
c
no item
m 6 deste Edital, ou anexarr
cópias ilegívveis; b) quanddo se comprov
var que os doocumentos env
viados não sãão verídicos, sse tratando dee informaçõess
falsas; c) nãoo efetuar a insscrição no Pro
ocesso Seletivoo 2017/2 da Católica
C
do To
ocantins ou nãão confirmar pagamento
p
daa
inscrição no prazo estabellecido; d) descumprir com as obrigaçõess contidas nass orientações dda Justificativ
va Manuscritaa
de Interesse ppela Vaga (Anexo III); e) obter
o
pontuaçãão abaixo de 10 pontos na somatória de notas, da pon
ntuação obtidaa
por meio do processo de pontuação
p
do BAREMA
B
de Análise de Currículo (Anexo II) e da Jus
ustificativa de Interesse pelaa
Vaga (Anexoo III); f) em caaso de aprovaação, no referiido processo seletivo,
s
o can
ndidato deveráá ainda apresentar no ato daa
matricula, oss documentos comprobatóriios originais ddo Anexo II.
TADO OFICIAL DO PRO
OCESSO SEL
LETIVO
10. RESULT
Será consideerado resultaddo oficial do Processo
P
Seleetivo aquele disponibilizado
d
o no site da IInstituição ou
u oficialmentee
informado nos jornais loccais. A divulgação do Reesultado Oficcial está prev
vista para o dia 30 de maio
m
de 2017,,
podendo ser antecipada. 10.1
1
Critério
os: Todos os candidatos co
omprovadameente inscritos,, participantess do processoo
seletivo por qualquer das formas de in
ngresso/ seleç ão e que não apresentarem
m nenhum fato
tor de eliminaação tal comoo
descrito no ittem 9, serão classificados
c
por
p ordem deccrescente. No caso de empaate de resultaddos, a COSEF
F promoverá o
desempate poor meio da poontuação da redação,
r
ou eqquivalente; peersistindo o em
mpate, terá prreferência o candidato com
m
maior idade (em observâância ao Parág
grafo Único ddo art. 27 daa Lei 10.471/0
03 - Lei do IIdoso). Os caandidatos quee
obtiveram a média de aprrovação, não chamados naa primeira opçção de curso, poderão ser remanejados para segundaa
opção, respeiitada a ordem de classificaçção.
11. REVISÃ
ÃO DE PROV
VAS
Não será aceeito pedido de vista ou de reevisão de provvas.
CULA E DOCUMENTOS
S NECESSÁR
RIOS
12. MATRÍC
12.1. Local e data: as maatrículas serão efetuadas no período de 31 de maio da
as 14h às 19hh30min e 01 e 02 de junhoo
de 2017, dass 09h às 19h330mim, na Unidade
U
I loccalizada na AC
CSU - SE 140
0, Avenida Te
Teotônio Segurado, Lt. 01 Bairro Centrro (QD 1402 Sul),
S
Palmas – TO. 12.2. D
Documentos necessários:
n
No
N ato da maatrícula, o candidato deveráá
apresentar cóópia e origin
nal dos seguiintes documeentos: a) Certtidão de Nasccimento ou C
Casamento; b)
b Carteira dee
Identidade; cc) CPF; d) Títtulo Eleitoral; e) Comprovaante da últimaa votação; f) Certidão
C
do Seerviço Militarr – quando doo
sexo masculiino; g) Certifficado de Con
nclusão do Ennsino Médio; h) Histórico Escolar do E
Ensino Médio; i) 02 (duas))
Fotos 3x4, reecentes; j) Coomprovante de
d residência; h) aos candid
datos que con
ncorreram vagga por meio de
d Analise dee
Currículo, ddeverão aindaa apresentar os documenttos comprobaatórios originais do anexoo II, que forram enviadoss
digitalmente no ato da innscrição. 12.3
3. Ao candiddato maior dee 18 anos, im
mpossibilitadoo de efetuar sua
s matrículaa
pessoalmentee, será permittido fazê-la por intermédioo de terceiro. Exige-se, no entanto, adiicionalmente, procuraçãoo
reconhecidaa em Cartórioo e (cópia e orriginal) do RG
G e CPF do procurador;
p
12.4.
1
A matríccula do candid
dato menor dee
18 anos deveerá ser efetuadda pelos pais ou
o terceiros noomeados pelo
os pais por pro
ocuração. Os m
mesmos deverrão apresentarr
adicionalmennte cópia e orriginais dos do
ocumentos dee RG, CPF e Comprovante
C
de endereço. A efetivação
o da matriculaa
ficará condiccionada ainda à assinatura do Contrato dde Prestação de
d Serviços Educacionais
E
((fornecido pella Católica doo
Tocantins) e do pagamentto do boleto da
d primeira pparcela da sem
mestralidade. 12.5
1
O candiddato aprovado
o no Processoo
Seletivo que tenha cursaddo disciplinas em outro currso de graduação e que preetenda obter aaproveitamentto de estudos,,
deverá efetuaar matricula no
n primeiro peeríodo do cursoo. Após entrega dos docum
mentos no períoodo previsto em
e calendárioo
acadêmico e analise por parte
p
da coord
denação de cuurso, havendo aproveitamen
nto de estudoss a matricula será alterada..
ATENÇÃO: perderá o dirreito à vaga ob
btida no Proceesso Seletivo,, o candidato que
q não se aprresentar na daata prevista noo
item 12.1 ou que não apresentar documeento de concluusão do Ensin
no Médio e deemais documenntos exigidos no item 12.2..
12.6. Da Seggunda Chamaada: havendo vagas não preeenchidas, na primeira cham
mada, a COSE
EF fará convo
ocação para ass
vagas remanescentes no dia
d 05 de junh
ho de 2017, reespeitando rig
gorosamente a ordem de claassificação do
os candidatos,,
devendo os ccandidatos connvocados, aprresentarem a ddocumentação
o indicada no item
i
12.2. 12..7. A matrícu
ula de segundaa
chamada serrá realizada noos dias 06, 07
7 e 08 de jun
nho de 2017,, das 09h às 19h30mim, naa Unidade I, localizada naa
ACSU - SE 1140, Avenida Teotônio Seg
gurado, lt. 01 - Bairro Centrro (QD 1402 Sul),
S
Palmas - TO.
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13. OBSERV
VAÇÕES IM
MPORTANTE
ES SOBRE SU
UA FUTURA
A VIDA ACA
ADÊMICA
13.1. A aquuisição do maaterial de con
nsumo, bem ccomo o instru
umento particcular, necessáário à realizaçção das aulass
práticas seráá por conta do
d aluno; 13.2
2. O valor daa mensalidadee de cada curso é atualizaado anualmen
nte, conformee
legislação viigente, ou attendendo às mudanças naa legislação que
q regula o assunto; 13 .3. Conformee previsto naa
legislação, a renovação sem
mestral de maatrícula estará condicionadaa à inexistência de qualquerr débito financceiro do alunoo
junto à instittuição, ainda que não sejaa no mesmo curso, ou que tenha sido contraído porr representantte legalmentee
constituído; 13.4. Em casoo de abandon
no do curso, s em o cancelaamento definittivo da matríccula, o aluno pagará toda a
semestralidadde e encargoss decorrentes. 13.5. Caso hhaja a desistên
ncia do curso, o aluno devve comparecerr a Central dee
Atendimentoo e formalizar sua decisão conforme
c
prazzo estabelecido
o em calendárrio acadêmicoo, tendo ciênciia de que com
m
este ato perdde a vaga consseguida através do Processoo Seletivo. 13..6. A Católica do Tocantinss não se responsabiliza pelaa
guarda de obbjetos do alunno, esteja ele em atividadee ou não. 13.7
7. A Católica do Tocantinss não se respo
onsabiliza porr
danos causaddos ao aluno quando
q
não ob
bservadas às nnormas de seg
gurança, assim
m como pela uutilização de equipamentoss
da Instituiçãoo fora dos horrários program
mados para as atividades acaadêmicas.
SIÇÕES GER
RAIS
14. DISPOS
o da formaçã
ão de nova turrma com núm
mero mínimoo
14.1. A opçãão do candidaato só será mantida com a confirmação
de 25 (vintee e cinco) allunos, matricculados no p
período. No caso de não haver a form
mação de turrma pelo nãoo
atendimento do número mínimo
m
exigido
o pelo presentte edital, o candidato poderrá optar por ouutro curso, caaso haja vagass
remanescentees, ou terá o valor
v
da matrícula devolviddo na sua integ
gralidade; 14.2. O presente Processo Seletivo é válidoo
somente paraa a matrículaa no segundo semestre de 2017. 14.3. De
D acordo co
om a propostaa pedagógica e a estruturaa
curricular doo curso é posssível haver au
ulas aos sábaddos; 14.4. O candidato
c
quee realizar mattrícula e por algum
a
motivoo
desistir do cuurso poderá reealizar o canceelamento da m
matrícula com devolução dee 80% do valoor pago, até dia 31/07/2017..
14.5. Os curssos terão seus trabalhos acaadêmicos deseenvolvidos nas dependênciaas da Católicaa do Tocantinss – Unidade I,,
situada na AC
CSU - SE 1400, Avenida Teeotônio Seguraado, Lt. 01 - Bairro
B
Centro (QD 1402 Suul), em Palmass – TO ou nass
dependênciass da Católicaa do Tocantin
ns – Unidade II, situado naa TO – 050, Loteamento Coqueirinho, 2ª etapa, em
m
Palmas – TO
O, e em situações especiais as aulas podeerão ser minisstradas tanto na
n Unidade I, quanto na Un
nidade II paraa
todos os curssos; 14.7. Havvendo vagas não
n preenchiddas na segund
da e terceira chamada, a CO
OSEF poderá realizar novoo
Processo Selletivo para preeenchimento de
d vagas ociossas. 14.8. Os casos
c
omissos no presente E
Edital serão reesolvidos pelaa
Comissão Peermanente de Seleção
S
– COSEF. Palmas, 04 de abril dee 2017.

Alessandr a Marques Rodrigues
R
COMISS
SÃO PERMA
ANENTE DE SELEÇÃO - COSEF.
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ANEXO I
REQ
QUERIMENT
TO PARA AP
PROVEITAM
MENTO DA NOTA
N
DO EN
NEM
PROCES SO SELETIV
VO 2017/2
Nome:_____________________________
____________
____________
____________
_______________________
___________
Nº de Inscriçção:____________________
___________D
Data de Nascim
mento: _____
___ / ________ / __________
_____
Curso Pretenndido: 1ª opçãoo__________
_________________ 2ª opçãão __________
____________
____________
__________
Endereço: __________________________
_______________________
____________
____________
____________
___________
Bairro:_____________________________
_______________________
___________ CEP: __________________
_________
Cidade: ___________________________
________________________
____________
____________
________ UF: ________
Tel. Res.: (___) ___________________Teel. Com.: (__)) ___________
________ Tell. Cel.: (___) _____________
____________
CPF: ___________________________ Do
ocumento de IIdentidade: __
____________
_______________________
__________
Concluiu o E
Ensino Médio:: (

) sim (

) não

E-mail:____________________________
________________________
___________
________________________
__________

Nestee ato apresentto, anexada, cópia
c
do Boleetim de Resulltados do EN
NEM (em um
m dos anos: 2014, 2015 ou
u
2016) para cooncorrer à vagga no Processo Seletivo da Católica do Tocantins
T
por meio
m da Notaa obtida no Exame Nacionall
do Ensino M
Médio, desde quue tenha conccluído o Ensinno Médio.
Estou ciente, ainda, que a entregaa do Boletim de Resultados do ENEM
M desobriga o meu compareecimento paraa
L.
realizar a proova do processso seletivo, CONFORME DESCRITO NO EDITAL

Palmas: _____/____/2017

natura do Canndidato: _____
____________
_______________________
_______
Assin

ATENÇÃO C
Candidato: An
nexar o Boletim
m de Desempen
nho no ENEM
M que comprov
ve a participaçção no Exame Nacional dos
Unidade I –ACS
SU - SE 140 Aveniida Teotônio Segu
urado LT 01 - Bairrro Centro (QD 14
402 Sul) - CEP: 77
7061-002 Palmas / TO - (63) 3221.2
2100
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dovia TO-050, Lotteamento Coqueirinho, Lote 7, CEP
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Estudantes eem um dos anos: 2014, 2015 ou 20166. Todas as informações prestadas neeste requerim
mento são de
responsabilid
dade do candid
dato.

ANEXO II
REQUE
ERIMENTO DE ANÁLIS
SE DE CURR
RÍCULO
PROCES SO SELETIV
VO 2017/2
Nome:_____________________________
____________
____________
____________
_______________________
___________
Nº de Inscriçção:____________________
___________D
Data de Nascim
mento: _____
___ / ________ / __________
_____
Curso Pretenndido: 1ª opçãoo__________
_________________ 2ª opçãão __________
____________
____________
__________
Endereço: __________________________
_______________________
____________
____________
____________
___________
Bairro:_____________________________
_______________________
___________ CEP: __________________
_________
Cidade: ___________________________
________________________
____________
____________
________ UF: ________
Tel. Res.: (___) ___________________Teel. Com.: (__)) ___________
________ Tell. Cel.: (___) _____________
____________
CPF: ___________________________ Do
ocumento de IIdentidade: __
____________
_______________________
__________
Concluiu o E
Ensino Médio:: (

) sim (

) não

E-mail:____________________________
________________________
___________
________________________
__________
Solicito avalliação e pontu
uação em con
nsonância à d
documentação
o comprobató
ória anexadaa:
Iteem
1

Descriçãoo

Ponntuação
M
Máxima

Critérrios

Média G
Geral do Ensino Médio.

Média Gerall.

10

2

Média daas disciplinas da
d área fim (ver
tabela poor curso – Anexxo IV).

Média aritm
tmética das notas
n
das dissciplinas
específicas dda área afim.

10

3

Atividaddes Sociais (nãoo vinculadas a
atividadees escolares).

1 pontos poor atividade com
mprovada por meio de
certificados,, declarações, entre
e
outros.

4

4

Publicaçções Técnicas, Científicas e
Culturaiss.

1 ponto porr publicação comprovada por meio de
certificados,, declarações, entre
e
outros.

5

5

Atividaddes específicas da área afim:
Experiênncia Profissionnal, curso de
capacitaçção, projetos de iniciação
científicaa entre outras.

Curso de qualificação profissional,
p
iniciação
cientifica, eexperiência pro
ofissional com
mprovada
como CTPS
S, declarações, entre outros: 1 ponto
cada.

5

Projetos,, feiras de ciênncias e eventos
vinculaddos às atividades escolares.

1 ponto por certificado/ decclaração.

5

Justificattiva de interessse pela vaga,
preenchiido conformee formulário
anexo aoo Edital.

Será avaliadda no texto orrtografia, apressentação
textual, esttabelecimento de conexões lógicas
entre
os
de
da
argumentos,
objetividad
argumentaçãão
frente
justificativa,
e
estabelecimeento de uma progressividade
p
e textual
em relação à sequência lógica
l
do penssamento.
Mínimo de 225 e máximo dee 30 linhas.

10

Currículoo cadastrado na Plataforma
Lattes (http://lattes.cnnpq.br/) com
comprovvantes do curríículo anexados
e atualizaados.

Análise do ccurrículo

1

6
7

8

To
otal

Palmas: _____/____/2017

50

Pon
ntuação Obtidaa
Preenchido pelaa
Ba
anca Examinadoora

Asssinatura do examinaador

Assin
natura do Canndidato: _____
____________
_______________________
_______
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ATENÇÃO: Anexar docum
mentos AUTEN
NTICADOS. D
Documentação válida a partiir do ingresso no ensino médio. Todas as
informações p
prestadas nestee requerimento são de respo nsabilidade do
o candidato.

ANEXO IIII
R
REQUERIME
ENTO DE JU
USTIFICATIV
VA MANUSCRITA DE INTERESSE PELA VAGA
A
PROCES SO SELETIV
VO 2017/2
ATENÇÃO: Justificar seu interesse pela vaga (mínimo de 25 e máxim
mo de 30 linhass), descrevendoo sua trajetória profissional.
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Palmas: _____/____/2017

Assinatura doo Candidato: ____________
_
_______________________
___________

ANEXO IV
V
TABE
ELA POR CU
URSO
Á
Áreas

Componentes
C
s curricularees

Linguagens,, Códigos e suuas Tecnologiaas.

Português, Educação Física, Artes, Língua
estrangeeira, Informátiica.

Ciências da Natureza e suuas Tecnologiaas

Física qu
uímica e biolo
ogia

Matemática

Matemáática

Ciências Huumanas e suas Tecnologias

Históriaa, geografia, so
ociologia e filo
losofia.

Curso
Agronomia
Administraçãão
Arquitetura e Urbanismo
Ciências Conntábeis
Direito

Discipllina
Português, M
Matemática, Físsica, Química e
Biologia.
Português, M
Matemática, Hiistória, geograafia,
Filosofia e Soociologia.
Português, M
Matemática, Hiistória e Geografia
Português, M
Matemática, Hiistória, geograafia,
Filosofia e Soociologia.
Português, Hiistória, Geogrrafia, Filosofiaa e
Sociologia.

Área Afim
A
C
Ciências da Naatureza
C
Ciências Humaanas
C
Ciências Humaanas
C
Ciências Humaanas
C
Ciências Humaanas

Engenharia A
Ambiental e Sanitária
S

Matemática, F
Física, Química e Biologia..

C
Ciências da Naatureza

Engenharia C
Civil
Engenharia dde Produção
Engenharia E
Elétrica
Medicina Veeterinária
Sistemas de IInformação
Zootecnia

Português, Fíísica, Matemática e Química.
Matemática, F
Física, Química e Português.
Português, F ísica, Matemáática e Químicca.
Português, M
Matemática, Qu
uímica e Biolo
ogia.
Português, M
Matemática e In
nglês.
Português, M
Matemática, Qu
uímica e Biolo
ogia.

C
Ciências da Naatureza
C
Ciências da Naatureza
C
Ciências da Naatureza
C
Ciências da Naatureza
C
Ciências Humaanas
C
Ciências da Naatureza
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