
FACULDADE VALE DO CRICARÉ 

EDITAL Nº 54 – PROCESSO SELETIVO 2022/1 

 

A Faculdade Vale do Cricaré de São Mateus-ES, por sua Comissão Permanente do Processo Seletivo, torna-se público as normas 

que regem o Processo de seleção para o segundo semestre de 2022, que será composto das seguintes modalidades: 1-Avaliação 

Tradicional (vestibular) na forma de prova presencial agendada; 2- Ingresso pelo Enem; 3- Análise de Histórico escolar do Ensino 

Médio e portadores do Diploma do Ensino Superior para o caso de vagas remanescentes; 4- No Sistema Eletrônico de Informações 

(SEI). As provas de seleção serão aplicadas na sede da faculdade nos horários das 8h, 10h, 14h e às 16h. Todos os dias, a partir do dia 

11 de outubro de 2021, feito por agendamento ou entrando no site www.ivc.br. Poderá ser feito na forma On-line também, nos 

horários de 08h, 10h, 12h, 14h, 16h, 18h, 20h e 22h de segunda a sexta -feira, Os selecionados terão acesso aos cursos de: 

ADMINISTRAÇÃO, Bacharelado (duração de 4 anos), Renovação de Reconhecido Portaria MEC nº 270 de 03/04/2017, 

Publicado no DOU em 04/04/2017, com 50 vagas para o turno noturno; ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS, 

Tecnólogo (duração de 2,5 anos) Renovação de Reconhecido - Portaria MEC nº 917, de 27/12/2018, Publicado no DOU  em 

28/12/2018, com 40 vagas para o turno noturno; ARQUITETURA E URBANISMO,  Bacharelado (duração de 5 anos), 

Reconhecido pela Portaria MEC nº 474, de 19/11/2020, Publicada no DOU 222 de 20/11/2020, com total de 50 vagas semestrais, 

para o turno noturno; CIÊNCIAS CONTÁBEIS, Bacharelado (duração de 4 anos), Renovação de Reconhecido Portaria MEC nº 

474, de 19/11/2000, Publicada no DOU 222 de 20/11/2020, com 50 vagas para o turno noturno; COMUNICAÇÃO SOCIAL 

PUBLICIDADE E PROPAGANDA, Bacharelado (duração de 4 anos),  Renovação de Reconhecimento Portaria MEC nº 474, 

de 19/11/2000, Publicada no DOU 222 de 20/11/2020, com 40 vagas para o turno noturno; DIREITO, Bacharelado (duração de 5 

anos),  Renovação de Reconhecimento Portaria MEC nº 100 de 09/04/2020, Publicada no DOU em 13/04/2020, com 50 vagas 

para o turno matutino e 50 vagas para o turno noturno; EDUCAÇÃO FÍSICA, Licenciatura (duração de 4 anos), Renovação de 

Reconhecido - Portaria nº 917, de 27/12/2018, Publicado no DOU  em 28/12/2018, 50 vagas para o turno noturno; 

ENFERMAGEM, Bacharelado (duração de 5 anos), Renovação de Reconhecimento Portaria n° 110 de 04/02/2021, Publicada 

no DOU de 05/02/2021, com total de 50 vagas semestral, turno de funcionamento noturno, com uso diurno para práticas; 

ENGENHARIA CIVIL (duração de 5 anos), autorizado pela Portaria nº MEC nº 130, de 05 de maio de 2020, publicada no DOU 

de 28/09/2017; ENGENHARIA DE PRODUÇÃO, Bacharelado, (duração de 5 anos), Renovação de Reconhecimento Portaria 

n° 110 de 04/02/2021, Publicada no DOU de 05/02/2021, com total de 50 vagas semestrais, para o turno noturno; ENGENHARIA 

MECÂNICA, Bacharelado, (duração de 5 anos), Autorizado pela Portaria nº MEC nº 1.041, de 23/12/2015, Publicada no DOU 

de 24/12/2015 com total de 50 vagas semestrais, para o turno noturno; FARMÁCIA, Bacharelado (duração de 5 anos), 

autorizado pela Portaria MEC nº 500, de 26/11/2020, publicada no DOU de 27/11/2020, com 60 vagas para o turno diurno e 60 

vagas para o turno noturno; FISIOTERAPIA, Bacharelado (duração de 5 anos), autorizado pela Portaria MEC nº 1.019, de 

27/09/2017, publicada no DOU de 28/09/2017, com 50 vagas para o turno diurno e 50 vagas para o turno noturno; 

ODONTOLOGIA, Bacharelado, (duração de 5 anos), autorizado pela Portaria nº MEC 79, de 01/04/2020, publicada no DOU de 

02/04/2020, com total de 80 vagas semestrais, para o turno diurno e noturno.  PEDAGOGIA, Licenciatura (duração de 4 anos), 

Renovação de Reconhecido Portaria MEC nº 917, de 27/12/2018, publicado no DOU em 28/12/2018, 50 vagas para o turno 

noturno; PSICOLOGIA, Bacharelado (duração de 5 anos), autorizado pela Portaria MEC nº. 1.253, 07/12/2017, publicada no 

DOU de 08/12/2017 com 50 vagas para o turno diurno e 50 vagas para o turno noturno. 

Estarão sendo ofertadas vagas adicionais, conforme Medida Provisória nº 213, de 10 de setembro de 2004, após efetivação do 

termo de adesão ao PROUNI, em função da Expansão do número de vagas nos cursos autorizados. A instituição reserva-se o 

direito de não abrir turma, caso não preencha o mínimo das vagas oferecidas. A FVC reservar-se ao direito de não abrir turma, em 

caso de não preencher o número de 30 vagas, até 05 (cinco) dias antes do início de cada período letivo. DAS INSCRIÇÕES: Do 

dia 01/10/2021 ao dia 22/12//2021, no horário das 8h. às 17h., que podem ser realizadas na central de atendimento ou Secretaria 

acadêmica da Faculdade, situada a Rua Humberto de Almeida Francklin nº 217, no Bairro Universitário, São Mateus, ES, por 

veículo móvel, postos autorizados e através do site: www.ivc.br, inscrições on-line. DOCUMENTOS PARA A INSCRIÇÃO DE 

PROCESSO SELETIVO: serão necessários os seguintes documentos: cópia do documento de identificação, termo de 

responsabilidade da conclusão do Ensino Médio. A taxa de inscrição isenta. DAS PROVAS: a seleção dos candidatos para 

ingresso no segundo semestre do ano letivo de 2021, realizar-se-á através de exames para verificação de conhecimento do Ensino 

Médio, compostos de 30 (trinta) questões multidisciplinares, com um total de 100 pontos, serão realizadas nas dependências da 

Faculdade Vale do Cricaré, à Rua Humberto de Almeida Francklin nº 217, no Bairro Universitário, São Mateus-ES. DA 

MATRÍCULA: a matrícula dos classificados obedecerá a ordem classificatória, limitada à pontuação mínima, serão realizadas no 

período de 03/11/2021 a 07/01/2022. O presente processo seletivo terá validade para matrícula no ano de 2022/1. As vagas 

remanescentes serão preenchidas através da análise do Histórico Escolar do Ensino Médio e portadores do Diploma do Ensino 

Superior, para estes, a matrícula será até dia 28/01/2022. DO LOCAL DE FUNCIONAMENTO: os cursos oferecidos serão 

ministrados no endereço supramencionado. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS, o resultado do Processo de seleção será divulgado ao 

candidato, através da internet e/ou contato telefônico, e ocorrerá sempre no dia seguinte a realização da prova pela Faculdade. Este 

Edital se complementa com as determinações contidas para este Processo Seletivo no Manual do Candidato de 2022/1. 

 

 

São Mateus-ES, 03 de novembro 2021. 

 

 

 

Publique-se 
 

 

 

SOLIMAR ROBERTO RIVA 

            Diretor Geral 
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