
 
 

 

EDITAL N.º024/2015 
PROCESSO SELETIVO 

2º SEMESTRE DE 2015 
 

REPUBLICADO EM 19.05.15 POR CONTER ALTERAÇÃO NO ITEM IV – DOS CURSOS 

 

Prof. Me. João Batista Gomes de Lima, Magnifico Reitor do Centro Universitário São Camilo, 

no uso de suas atribuições, torna público que, no período de 30 de abril a 10 de junho de 

2015, estarão abertas as inscrições ao Processo Seletivo, de acordo com os artigos 44, II e 51 

da Lei n.º 9.394/96, e a Portaria MEC n.º 2.941, para ingresso no segundo período letivo do 

ano de 2015 do Centro Universitário São Camilo, de acordo com as vagas remanescentes dos 

cursos de Administração (com linhas de formação específica em Empresas e Hospitalar), 

Biomedicina, Enfermagem, Fisioterapia, Nutrição e Tecnologia em Gastronomia. 

I – DO CENTRO UNIVERSITÁRIO SÃO CAMILO 

Credenciado pelo Decreto de 24 de novembro de 1997, publicado no Diário Oficial da União 

em 25 de novembro de 1997. 

Recredenciado pela Portaria nº 53 de 11 de janeiro de 2005, publicada no D.O.U. de 12 de 

janeiro de 2005. 

II – DA REALIZAÇÃO 

A realização do Processo Seletivo estará a cargo e sob a responsabilidade da Comissão do 

Processo Seletivo do Centro Universitário São Camilo. 

III – DA INSCRIÇÃO 

1. Período:  

De 30 de abril a 10 de junho de 2015. 

2. Local 

a) Internet – www.saocamilo-sp.br  

Mais informações contatem o 0300-0178585 (opção 1).  

   

3. A inscrição do candidato no Processo Seletivo implica na aceitação das Normas 

estabelecidas no presente Edital, ouvido o Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (CEPE), 

na legislação específica, no Estatuto e Regimento Geral do Centro Universitário São Camilo, 

em outros Editais, em Termos Aditivos e em comunicados que vierem a ser publicados. 

 3.1. É de inteira responsabilidade do candidato, acompanhar pela internet todas as 

publicações referentes ao Processo Seletivo. 

 3.2 O candidato que efetuar mais de uma inscrição terá como válida aquela que por 

último tiver sido registrada no sistema de inscrição como efetivamente pago. 

 3.3 Os dados fornecidos no ato da inscrição poderão ser alterados diretamente no 

sistema de inscrição até o dia 04 de junho. 

http://www.saocamilo-sp.br/


 
 

 

4. Valor 

R$ 90,00 (noventa reais) 

 

5. Documentos necessários: 

.  Formulário do candidato 

.  Comprovante de recolhimento da taxa de inscrição. 

 

6. Os candidatos portadores de necessidades especiais, que necessitarem de condições 

especiais para participar do Processo Seletivo - 2º Semestre de 2015 deverão encaminhar, 

exclusivamente pelo endereço eletrônico sg@saocamilo-sp.br, até o dia 04 de junho, os 

seguintes documentos:   

a) Laudo(s) emitido(s) por especialista(s), que descreva(m), com precisão, a natureza, o tipo 

e o grau de deficiência, bem como as condições necessárias para a realização das provas. 

b) Cópia do boleto bancário com a autenticação mecânica do estabelecimento bancário, 

comprovando o pagamento da taxa de inscrição. 

   

7. A efetivação da inscrição se dará somente com o pagamento do boleto bancário. 

 

8. A inscrição só será válida após a compensação bancária. 

 

9. O candidato é inteiramente responsável pelos dados e opções registrados eletronicamente 

no ato de inscrição, bem como o Centro Universitário São Camilo não se responsabiliza por 

inscrições não recebidas por motivo de ordem técnica dos computadores, falhas de 

comunicação, ou outros fatores que impossibilitem a transferência de dados. 

 

10. Não haverá, sob nenhuma hipótese, devolução da taxa de inscrição e a mesma terá 

validade exclusiva para o Processo Seletivo de que trata este edital. 

 

IV – DOS CURSOS 

A denominação de cada curso; número, data e natureza do Ato de Autorização ou de 

Reconhecimento; número de vagas por turno de funcionamento e campus são conforme 

segue: 

 

 

 

 

 

 

mailto:sg@saocamilo-sp.br


 
 

CURSO RECONHECIMENTO 

VAGAS REMANESCENTES* 

IPIRANGA POMPÉIA 

M N M N 

Administração  

(com linhas de 

formação específica 

em Empresas e 

Hospitalar) * 

 

* No ato da 

inscrição o 

candidato deverá 

optar pela linha de 

formação 

específica que 

deseja cursar. 

Ipiranga  

(Empresas e 

Hospitalar): 

Renovação de 

reconhecimento 

através da Portaria 

nº 317 de 

02/08/2011 - D.O.U. 

04/08/2011 

 

Pompéia  

(Empresas e 

Hospitalar): 

Renovação de 

Reconhecimento 

através da Portaria 

nº124 de 09/07/2012 

– D.O.U. 10/07/2012 

- 80 - - 

Biomedicina 

Reconhecido pela 
Portaria nº 133 de 

27/07/2012 - D.O.U. 
de 30/07/2012 

60 65 - - 

Enfermagem 

Renovação de 
Reconhecimento 

através da Portaria 
nº 01 de 06/01/2012 

– D.O.U. de 
09/01/2012 

60 60 - 60 

Fisioterapia 

Ipiranga: 
Renovação de 

Reconhecimento 
através da Portaria 

nº 01 de 06/01/2012 
– D.O.U. de 
09/01/2012 

 
POMPEIA: 

Renovação de 
Reconhecimento 

através da Portaria 
nº 330 de 

24/07/2013 – D.O.U. 
25/07/2013 

- 30 - 40 



 
 

Nutrição 

Renovação de 
Reconhecido pela 
Portaria Nº 01 de 

06/01/2012 – D.O.U. 
de 09/01/2012 

60 60 45 30 

Tecnologia em 
Gastronomia 

 

Reconhecimento 
pela Portaria nº 118 

de 27/06/2012 – 
D.O.U. 28/06/2012 

- - 50 - 

Legenda: M = Matutino: 7h40 às 13h00. 
                     N = Noturno: 19h às 22h40 
*As vagas oferecidas são remanescentes do Processo Seletivo do Primeiro Período Letivo 
de 2015.  
   

 

1. Serão oferecidas, caso a turma seja aberta, mais 10% (dez por cento) do total de vagas 

para candidatos que fizerem sua inscrição no PROUNI para 2º semestre de 2015, 

condicionado a abertura do programa pelo Ministério da Educação. 

  

 

2. Alguns cursos terão atividades práticas e/ou estágios em locais e horários especiais para 

que sejam atendidas, integralmente as especificidades de cada curso, de modo que o 

deslocamento para esses locais é de responsabilidade do aluno (a). 

 

3. Local de funcionamentos dos Cursos:  
 Campus Ipiranga- Avenida Nazaré, 1501 – Ipiranga – São Paulo – SP  
 Campus Pompéia - Rua Raul Pompéia, 144 – Pompéia – São Paulo – SP 
 

V – DO TEMPO MÍNIMO E MÁXIMO DE INTEGRALIZAÇÃO DOS CURSOS 

 

 

VI - DO PROCESSO SELETIVO 

 

Os candidatos serão selecionados por meio de um dos critérios abaixo, de acordo com a opção 

indicada no ato da inscrição. 

1. Prova Tradicional 

1.1  Por meio de teste abrangendo o conteúdo do currículo do Ensino Médio ou 

equivalente (o conteúdo encontra-se publicado no site institucional). 

1.2  Redação (de caráter obrigatório, classificatório e eliminatório); 

 

2.   Aproveitamento dos resultados do Exame Nacional do Ensino Médio.  

CURSO 
TEMPO MÍNIMO DE 
INTEGRALIZAÇÃO 

TEMPO MÁXIMO DE 
INTEGRALIZAÇÃO 

Administração (com linhas de formação específica em 
Empresas e Hospitalar)  

8 semestres 
12 semestres 

Biomedicina  8 semestres 12 semestres 

Enfermagem (Matutino) 10 semestres 15 semestres 

Enfermagem (Noturno) 10 semestres 15 semestres 

Fisioterapia (Noturno) 10 semestres 15 semestres 

Nutrição  8 semestres 12 semestres 

Tecnologia em Gastronomia 4 semestres 6 semestres 



 
 

2.1 É facultativa ao candidato a utilização do resultado do Exame Nacional do Ensino 

Médio – ENEM dos anos de 2012, 2013 ou 2014. 

2.2 Os pontos da parte Objetiva e da Redação obtidos no Exame Nacional do Ensino 

Médio – ENEM terão aproveitamento em 100% do total de pontuação da prova Objetiva 

e da Redação do Processo Seletivo, estando dispensado da realização da Prova 

Tradicional. 

2.3 O aproveitamento do ENEM se dará da seguinte forma: 

a) Prova Objetiva: média das 4 (quatro) notas obtidas na prova objetiva, considerando 

a nota máxima do respectivo ano, conforme abaixo: 

- ENEM 2012: nota máxima considerada 878,225. 

- ENEM 2013: nota máxima considerada 893,700. 

- ENEM 2014: nota máxima considerada 881,575 

 

b) Redação: nota obtida na redação, considerando a nota máxima de 1.000. 

 

2.4 Até o dia 04 de junho, o candidato poderá alterar sua opção pela utilização ou não 

da nota do ENEM. 

 

3. O exame realizar-se-á no dia 14 de junho de 2015, das 10 às 13 horas, 

exclusivamente no Campus Ipiranga, sito à Avenida Nazaré, 1.501 – Ipiranga – São 

Paulo – SP. 

 

 3.1 O candidato deverá comparecer ao local da prova 60 (sessenta) minutos antes do 

 seu início, munido de documento oficial de identidade original e com foto atualizado, 

 lápis preto, borracha e caneta esferográfica com tinta nas cores azul ou preta e com o 

 comprovante de inscrição. Em caso de extravio, em substituição ao RG, serão aceitos 

 tão somente documentos originais com foto, a saber: Carteira de Trabalho, Carteira 

 Nacional de Habilitação, Certificado Militar, Carteira de Ordem de Classe, Passaporte. 

 Nenhum outro documento será hábil para entrada no local de prova. O candidato de 

 nacionalidade estrangeira deverá apresentar o original da cédula de identidade de 

 estrangeiro (RNE) que comprove sua condição - temporária ou permanente - no país. 

 

3.2 Caso seja necessário, a identificação do candidato poderá ser feita por outros 

meios que a não identificação visual. 

 

3.3 Os candidatos deverão observar as seguintes instruções, quando da realização da 

prova: 

- entrar no local apenas com objetos de uso pessoal; 

- não portar material de consulta, nem calculadoras ou similares, aparelhos de 

comunicação como telefone celular, pager, equipamentos de som e outros; 



 
 

- não incorrer em comportamento indevido ou descortês para com qualquer dos 

aplicadores, auxiliares ou autoridades; 

- não se retirar da sala, na qual realiza a prova, antes de transcorrida 1 (uma) hora do 

seu início. 

 

3.4 Para a realização das provas será permitida apenas a utilização de lápis preto, 

caneta esferográfica de tinta azul ou preta e borracha. O preenchimento da 

Folha de Respostas da Prova de Conhecimentos Gerais e da Folha de Redação 

deverá ser com caneta esferográfica de tinta azul ou preta. 

3.4.1- Não haverá substituição da Folha de Respostas e da Folha de Redação, mesmo 

em casos de erros de transcrição e/ou rasuras pelos candidatos. 

3.5 O candidato somente poderá retirar-se da sala de aplicação de prova depois de 

decorrida 1 (uma) hora do início seu início. 

 

4. O processo seletivo é composto por uma prova com questões objetivas e redação, 

totalizando no máximo 100 pontos, distribuídos conforme abaixo: 

a) prova composta por questões objetivas: 40 (quarenta) questões, ou seja, testes de 

múltipla escolha, com 05 (cinco) alternativas cada e valor máximo de 80 pontos (2 

pontos cada questão).  

b) redação: valor máximo de 20 pontos. 

 

4.1 Para os candidatos que optarem pela utilização dos resultados do ENEM, suas 

notas serão convertidas de acordo com a seguinte fórmula:  

 

a) Nota Objetiva 

NO  

 

NO = Nota Objetiva. 

MO = Média das 4 notas objetivas do Enem. 

NC = Nota máxima considerada em relação ao Enem utilizado.  

 

b) Nota Redação 

NR  

 

NR = Nota Redação. 

RE = Nota da Redação do Enem. 

                             



 
 

5. Será reprovado o candidato que se encontrar em qualquer das quatro situações abaixo: 

 a) obtiver a pontuação total inferior a 20 (vinte); 

 b) obtiver nota 0 (zero) na parte objetiva da prova ou na redação;  

 c) utilizar-se de métodos fraudulentos; 

 d) deixar de comparecer na data do exame, exceto os candidatos que optarem pela 

utilização do ENEM. 

 

6. O ingresso nos cursos de graduação será mediante processo classificatório, com o 

aproveitamento dos candidatos até o limite das vagas para os diversos cursos, campus e 

período indicados neste Edital. 

 

7. Em caso de vagas remanescentes, haverá Processo Seletivo Continuado e/ou Agendado.  

 

VII - DA CLASSIFICAÇÃO DOS CANDIDATOS 

 

1. Os candidatos serão classificados pela ordem decrescente do total de pontos obtidos, 

respeitada a sua primeira opção. A segunda opção será utilizada depois de encerradas 

as matrículas dos candidatos aprovados em primeira opção, caso haja vagas 

remanescentes. 

2.  Em caso de empate no total de pontos obtidos prevalecerá, para efeito de classificação 

em cada curso, o candidato que, na ordem: 

 . Obtiver maior nota na prova objetiva; 

 . Obtiver maior nota na redação; 

 . Critério de idade, dando-se preferência ao candidato de maior idade. 

 . Data e horário do preenchimento da ficha de inscrição que originou a efetivação da 

mesma. 

3. As listas de aprovados e classificação geral serão emitidas eletronicamente e publicadas 

nos Campi Ipiranga, Pompéia e na Internet. 

  1ª chamada:  24 de junho de 2015, a partir das 14h. 

 2ª chamada:  02 de julho de 2015, a partir das 14h. 

 

4. Em nenhuma hipótese haverá vista, revisão ou outra data de prova do Processo Seletivo. 

 

VIII – DOS RECURSOS 

 

1- O prazo para a interposição de recursos será até o dia 16 de junho. 

2- A interposição de recurso deverá conter com precisão a questão ou as questões a serem 

revisadas, fundamentando com lógica e consistência os argumentos. 

3- O candidato deverá interpor recurso por meio do endereço eletrônico sg@saocamilo-sp.br. 

4- Os recursos serão analisados pelas respectivas bancas examinadoras das provas, que darão 

decisão terminativa, constituindo-se em única e última instância. 
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5- As decisões em relação às contestações serão encaminhadas no dia 19 de junho ao 

candidato por meio do endereço eletrônico cadastrado no ato da inscrição. 

6-  Não haverá recurso contra a avaliação da banca examinadora para a redação. 

 

IX – DA MATRÍCULA 

1. Pré-Matrícula  

  1.1 O candidato deverá realizar a pré-matrícula online por meio do link 

www.sejamuitomais.com.br/aprovados, preencher a ficha de cadastro e efetuar o 

pagamento do boleto bancário. 

  1.2   Período (1ª chamada): 24 a 26 de junho de 2015.  

          Período (2ª chamada): 02 a 04 de julho de 2015. 

 

2. Entrega da Documentação 

  2.1 Período (1ª chamada): 03 a 08 de julho de 2015. 

                 Período (2ª chamada):  10 a 13 de julho de 2015. 

       Horários:  das 9h às 12h (sábado) e das 9h às 20h (segunda a sexta-feira) 

  2.2 Concluída as etapas descritas nos itens 1.1 e 1.2 acima, o candidato deverá 

comparecer pessoalmente no Campus que irá cursar, para entrega dos documentos 

abaixo, nos períodos estipulados no item 2.1: 

a) Cópia da Cédula de Identidade; 

b) Cópia da certidão de nascimento ou casamento; 

c) Cópia do título de eleitor (para maiores de 18 anos); 

d) Cópia do certificado militar ou equivalente; 

e) Cópia do C.P.F; 

f) 2 fotos 3x4; 

g) Cópia autenticada do certificado de conclusão do Ensino Médio (ou 

equivalente); 

h) Cópia autenticada do Histórico escolar do Ensino Médio (ou equivalente); 

i)  Requerimento de matrícula – fornecido no ato da matrícula 

k) Comprovante de pagamento da 1ª parcela do semestre. 

l) Cópia do comprovante de endereço. 

 2.2.1 Candidatos estrangeiros deverão apresentar 01 (uma) cópia de cada um 

dos documentos abaixo: 

 Registro Nacional de Estrangeiro (RNE); 

 Passaporte (Identificação e Visto na condição de estudante, com período de validade 

para estadia no país); 

 Certidão de Nascimento ou casamento; 

 Comprovante do endereço de residência. 

 CPF, quando houver; 

http://www.sejamuitomais.com.br/aprovados


 
 

 02 fotos 3x4; 

 Parecer de equivalência de estudos emitidos pelo Conselho Estadual de Educação para 

candidatos que tenham realizado estudos equivalentes ao Ensino Médio no exterior. 

 2.2.2 Em nenhuma hipótese será permitida a matrícula sem a apresentação 

do comprovante de conclusão do Ensino Médio, sendo considerada nula, para todos os 

efeitos, a classificação do candidato, se o mesmo não apresentar até a data da 

matrícula. 

 

 2.2.3 Os candidatos que concluírem o ensino médio por meio de curso 

supletivo ou da Educação de Jovens e Adultos deverão apresentar certificado definitivo 

de conclusão de curso, não sendo aceito, de maneira alguma, atestado de eliminação de 

matérias ou disciplinas. 

 
 2.2.4 A matrícula poderá ser feita por terceiros, mediante apresentação de 

procuração específica assinada pelo candidato, sem necessidade de reconhecimento de 

firma, acompanhada de cópias da cédula de identidade, CPF e comprovante de 

residência do procurador, bem como dos documentos do candidato, especificados neste 

edital. 

 

 2.2.5 Para os candidatos que indicarem responsável financeiro, é necessária a 

entrega de cópias do RG, CPF, comprovante de residência e carta de próprio punho da 

pessoa indicada autorizando o procedimento. 

 

 2.2.6 O candidato que não proceder à respectiva matrícula nos períodos 

indicados acima ou deixar de apresentar todos os documentos necessários será 

considerado desistente, sendo convocado, para sua vaga, por ordem de classificação, o 

candidato subsequente, o qual deverá efetuar a matrícula nas datas e horários previstos 

ou a serem divulgados pelo Centro Universitário. 

 

2.3 Em hipótese alguma será admitida a matrícula condicional por falta de apresentação, 

no ato, dos documentos exigidos. 

 

2.4 A matrícula somente será confirmada mediante o pagamento da 1ª parcela do 

semestre através do boleto bancário e entrega da documentação no período estipulado, e a 

assinatura do Contrato de Prestação de Serviços Educacionais. 

 

2.5 A matrícula será realizada para o curso/ campus e período que obteve classificação. 

Na hipótese de solicitação de transferência, a mesma poderá ser requerida após a efetivação 

da matrícula, e será analisada conforme disponibilidade de vagas. 

 



 
 

3. O uso de documentos falsos como meio comprobatório de Conclusão do Ensino Médio terá 

como consequência a nulidade e o cancelamento de todos os atos escolares publicados no 

nome do interessado. As matrículas que se façam por força de liminares concedidas em 

mandado de segurança, em virtude de sentenças concessivas prolatadas em primeira 

instância, ficarão na dependência do que venha a ser decidido pelo Poder Judiciário. Cassada 

a liminar ou denegado o mandado, serão cancelados todos os atos escolares praticados pelo 

candidato, assumindo este, todas as consequências dos atos praticados. 

 

4. O candidato brasileiro ou estrangeiro que tenha realizado estudos do Ensino Médio no 

exterior deverá apresentar declaração de equivalência dos estudos emitido pelo Conselho 

Estadual de Educação, expedida em data anterior à matrícula. 

 

5. Não é permitido o trancamento de matrícula para o aluno ingressante. 

 

6. Os candidatos portadores de diploma de curso superior poderão ser matriculados 

independentemente da prestação de provas, nos cursos e turnos em que restarem vagas. 

Para a matrícula, deverá apresentar todos os documentos mencionados no item 2.2, 

incluindo a cópia autenticada do Diploma de Graduação. 

 

7. Caso não alcance um número mínimo de 30 alunos inscritos, classificados ou matriculados, 

a abertura da turma ficará a critério da Reitoria. Em caso de não abertura de turma, o 

candidato será informado por e-mail até a véspera do início das aulas e o valor da 

inscrição e da matrícula serão restituídos, em até 30 dias úteis após a comunicação. 

 

 8. Em hipótese alguma será admitida reserva de vaga para o período letivo subsequente, caso   

não haja abertura de turma.  

X – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

1. Aos alunos matriculados que requererem cancelamento de sua matrícula antes do início 

das aulas do 2º semestre letivo de 2015 restituir-se-ão 80% (oitenta por cento) do valor 

pago a título de matrícula, destinando o remanescente a cobrir as despesas internas do 

Centro Universitário São Camilo. As solicitações de cancelamento e reembolso deverão 

ser realizadas diretamente na Central de Atendimento ao Aluno. 

 
2. O período letivo terá início em 03 de agosto. 

 
 

3. O valor das mensalidades para o ano letivo de 2015 segue conforme Edital de Valores 

publicado por esta Instituição. 

 

4. O Centro Universitário São Camilo se reserva o direito de oferecer disciplinas na 

modalidade à distância ou semipresencial, em seus cursos de graduação, nos termos da 



 
 

legislação vigente, ou seja, o disposto no Art. 1º, § 2º, da Portaria MEC nº 4.059, de 13 de 

dezembro de 2004, em conformidade com o Projeto Pedagógico do Curso. 

 
 

5. As atividades relacionadas à prática de observação e ao exercício profissional serão 

realizadas nos campos de estágio credenciados pelo Centro Universitário São Camilo. 

 
6. Alguns cursos terão atividades práticas e/ou estágios em locais e horários especiais para 

que sejam atendidas, integralmente as especificidades de cada curso, de modo que o 

deslocamento para esses locais é de responsabilidade do aluno (a). 

 
 

7.  O Processo Seletivo reger-se-á pela legislação vigente, pelo Regimento do Centro 

Universitário São Camilo, pelo presente Edital e pelas disposições concernentes. 

 

8. Incorporar-se-ão a este Edital, para todos os efeitos e fins, quaisquer editais 

complementares que vierem a serem publicados pelo Centro Universitário São Camilo. 

 

9.  Os resultados do Processo Seletivo são válidos exclusivamente para o 2º semestre letivo 

de 2015. 

 

10. Os requisitos para o ingresso dos candidatos aos cursos superiores do Centro Universitário 

São Camilo, previstos neste edital, terão sua eficácia durante toda a vida acadêmica do 

aluno, e na ocorrência de não observância a estes requisitos poderá ensejar a nulidade 

do processo seletivo e o consequente cancelamento de matrícula. 

 

11. Os casos omissos serão resolvidos, por analogia, pela Comissão Organizadora do Processo 

Seletivo. 

 

 

 

 
            São Paulo, 30 de abril de 2015. 

 
 
Prof. Me. João Batista Gomes de Lima 

                  Magnifico Reitor 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO PARA A PROVA GERAL  
 

Língua Portuguesa 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Matemática 
 



 
 

 

 
 
 
 

Humanidades 
 



 
 

- Geografia 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
História 
 



 
 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Língua Inglesa 



 
 

 

 

 
 
 

Física 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Química 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 

Biologia 



 
 

 

 



 
 

 
 
 
 

 


