
FESP 
Faculdades de Ensino Superior da Paraíba 

EDITAL VESTIBULAR 2018.2 
Resolução CTA Nº 008/2018 

 
O Diretor Presidente da Faculdade de Ensino Superior da Paraíba, instituição de 
ensino superior, credenciada pela Portaria MEC nº 3063, de 26 de dezembro de 
2001, publicada no D.O.U. do dia 28 de dezembro de 2001 e recredenciada pela 
Portaria MEC nº 338, de 5 de abril de 2012, publicada no D.O.U. de 10 de abril de 
2012, informa, por meio do presente EDITAL, que estarão abertas, de 23 de abril 
de 2018 a 27 de julho 2018, pela internet, as inscrições para o Concurso 
Vestibular (Processo Seletivo) 2018.2, segundo semestre, diretamente no portal 
www.fespfaculdades.edu.br , ou na sede da Fesp Faculdades, Avenida Flavio 
Ribeiro Coutinho, 220 – Loteamento Parque Verde, Manaíra Shopping Center – 
CEP 58310-000 – Cabedelo – PB, para o curso de Bacharelado em Direito, com 
renovação de reconhecimento por meio da Portaria MEC/SERES nº 574, de 30 de 
setembro de 2016, publicada no D.O.U. de 3 de outubro de 2016. O presente será 
realizado em duas modalidades: 1ª modalidade (VESTIBULAR TRADICIONAL) – 
(01) uma redação, no dia 23 de abril do corrente ano e a 2ª modalidade 
(VESTIBULARES AGENDADOS DIARIAMENTE) – (01) uma redação por 
agendamento, do dia 24 de abril de 2018 a 27 de julho de 2018, com o escopo de 
preenchimento de eventuais vagas remanescentes da 1ª modalidade. Em ambas 
as modalidades, as avaliações serão realizadas nas dependências da IES, no 
endereço acima descrito no horário das 14 às 20 horas. Estarão disponíveis 80 
(oitenta) vagas, para o turno noturno.  As referidas vagas são destinadas a alunos 
que tenham concluído o ensino médio ou equivalente, de acordo com a descrição 
dos seguintes itens:  
I – SELEÇÃO POR MEIO DE UMA REDAÇÃO (TRADICIONAL OU 
AGENDAMENTO DIARIO):  
Para realizar a redação o candidato deverá submeter-se às seguintes condições:  
1 – Preencher o Formulário Eletrônico de Inscrição pela internet, imprimir o boleto 
bancário para pagamento da taxa de inscrição no valor de R$ 50,00 (cinqüenta 
reais) ou dirigir-se à sede da Instituição para realizar o procedimento acima 
descrito. Neste caso, o horário de inscrição será das 14 às 20 horas.  
2 – Fazer a Redação diariamente, das 14 às 20 horas na sede da Fesp 
Faculdades, Avenida Flavio Ribeiro Coutinho, 220 – Loteamento Parque Verde, 
Manaíra shopping Center – CEP 58310-000 – Cabedelo – PB. 
3 - Para desenvolver a Redação, será dado um tema a ser dissertado pelo 
candidato, que deverá obedecer aos seguintes parâmetros estabelecidos na 
correção:  



a) Escrever a Redação com no mínimo 20 (vinte) linhas e no máximo 30 (trinta) 
linhas;  
b) Coerência com o tema;  
c) Ortografia vigente;  
d) Aspectos morfológicos e didáticos;  
4 – Não haverá revisão da redação.  
II – SELEÇÃO ATRAVÉS DA NOTA DA REDAÇÃO DO ENEM:  
Para a modalidade do Enem, o candidato deve preencher o Formulário de 
Inscrição, pela Internet, e comparecer à Secretaria Geral da FESP, no endereço 
antes citado, das 140h às 20h, e confirmar a sua inscrição, mediante a entrega de 
cópia autenticada, do Boletim do Enem, expedido pelo MEC. Após este 
procedimento, o candidato receberá da Secretaria Geral o boleto bancário para 
pagamento da taxa de inscrição, no valor de R$ 50,00. A inscrição só será 
efetivada com a apresentação do boleto, no prazo estabelecido. 
Os candidatos que optarem por concorrer através da nota do ENEM (Exame 
Nacional do Ensino Médio), deverão submeter-se às seguintes condições:  
a) Ter realizado as provas do ENEM, a partir da edição de 2010 e que tenham 
obtido resultado maior que zero na redação;  
b) Preencher o Formulário Eletrônico de Inscrição pela internet;  
c) Comparecer a sede da FESP, até o dia 27 de julho de 2018, no horário de 14 às 
20 horas, munido de fotocópia autenticada do BOLETIM INDIVIDUAL DE 
RESULTADO DE ENEM, expedido pelo MEC/INEP;  
d) Imprimir o Boleto Bancário para pagamento da taxa de inscrição, no valor de R$ 
50,00 (cinqüenta reais);  
e) A não apresentação do BOLETIM no prazo estabelecido no item c, implicará na 
não efetivação da inscrição do candidato.  
III – CLASSIFICAÇÃO  
1) A classificação dos candidatos inscritos será realizada obedecendo-se à ordem 
decrescente da NOTA DA REDAÇÃO, obtida por cada um deles, independente da 
modalidade escolhida, que será submetida a mesma unidade de medida 
denominada de escore-padrão.  
2) Em caso de empate na classificação, o mais velho terá prioridade;  
3) Será eliminado do processo seletivo o candidato que tenha obtido nota zero na 
redação;  
4) A lista dos candidatos classificados será divulgada na sede da FESP, a partir do 
dia 24 de abril de 2018.  
IV – MATRÍCULA  
A matrícula dos candidatos classificados para o segundo semestre de 2018 será 
efetuada na Secretaria Geral da FESP Faculdades, de 03 de julho de 2018 a 31 
de agosto de 2018, no horário das 14 às 20 horas, com a apresentação da 



fotocópia dos seguintes documentos, com exceção do citado nos itens g e h, que 
deverão ser originais:  
a) Certificado de conclusão de ensino médio ou de curso equivalente e diploma da 
graduação, no caso de portador de diploma de curso superior;  
b) Histórico escolar do ensino médio e, se for o caso, também de Curso Superior 
(autenticadas em cartório); 
c) Cédula de Identidade emitida por órgão competente;  
d) Título de eleitor para os brasileiros maiores de 18 anos;  
e) Certidão de nascimento e, se for o caso, também de casamento;  
f) Prova de quitação do Serviço Militar, para os brasileiros do sexo masculino e 
maiores de 18 anos;  
g) Se a inscrição for efetivada por procuração, documento de identidade do 
procurador e procuração pública ou particular, sendo esta com firma reconhecida, 
contendo poderes específicos para a prática de tal ato;  
h) Uma fotografia ¾ recente;  
i) Comprovante de residência atual;  
 
Encontram-se abertas as inscrições para Graduados e Transferidos;  
Documentação necessária: (cópia autenticada em cartório) 
Diploma e histórico da graduação; 
Certificado e histórico de ensino médio; 
CPF, RG, Certidão de nascimento ou casamento; 
Reservista (para sexo masculino); 
Comprovante de residência atual; (cópia simples) 
Uma fotografia ¾ recente 
 
 

João Pessoa, 16 de abril de 2018. 
Luiz Henrique dos Santos Barbosa 

Diretor Presidente 
 


