
A Faculdade América foi credenciada pela portaria 1.103, de 27 de novembro de 2015 e publicada no DOU de 30 de novembro de 2015. O curso 
de Engenharia Civil foi autorizado pela portaria 1.010 de 11 de dezembro de 2015 e publicado no DOU de 14 de dezembro de 2015. O curso de 

Arquitetura foi autorizado pela portaria 1009 de 11 de dezembro de 2015 e publicado no DOU de 14 de dezembro de 2015. 

 

Edital Nº 001/2018 

Processo Seletivo 2019/1 

 
O Diretor da Faculdade América, Unidade Cachoeiro de Itapemirim, Sr. Thales Reis 

Hannas, mantida pela Sociedade América de Educação Ltda, em Manhuaçu-MG, no uso 
de suas atribuições, torna público as normas regentes para o Processo Seletivo 2019/01. 

 O Processo Seletivo 2019/1 destina-se aos candidatos que concluíram o Ensino 
Médio ou curso equivalente. Para realizar a inscrição, o candidato deverá ter em mãos o 
CPF e o número do Registro de Identidade Civil. Pessoas com deficiência, de qualquer 
natureza, que necessitam de providências especiais para a realização das provas devem 
indicá-la no formulário de inscrição. Ao efetivar a inscrição, o candidato declara que aceita 
as condições e normas estabelecidas para o processo seletivo constantes deste edital e 
que está ciente de que, se selecionado, necessita entregar o certificado de conclusão do 
ensino médio ou equivalente juntamente com o histórico escolar, ambos em cópia 
autenticada em cartório, e efetuar o pagamento por ocasião da matrícula, em acordo ao 
disposto no artigo 44, incisos I, com a alteração introduzida pela lei de número 11.632/2007, 
e II da lei número 9.394 de 20/12/1996 (LDB). Informações sobre os cursos: Engenharia 
Civil, autorizado pela Portaria Ministerial de nº 1010 de 11/12/2015, com cem (100) vagas 
em horário noturno, com duração mínima de cinco anos em regime seriado. Arquitetura e 
Urbanismo, autorizado pela Portaria Ministerial de nº 1009 de 11/12/2015, com cem (100) 
vagas em horário noturno, com duração mínima de cinco anos em regime seriado. 
Inscrições: De 21/09/2018 a 29/11/2018. Taxa de inscrição: R$ 30,00 (trinta reais), a ser 
comprovada por autenticação do boleto bancário, não sujeita à restituição, em qualquer 
hipótese. O ÚLTIMO DIA PARA A QUITAÇÃO DO BOLETO REFERENTE À INSCRIÇÃO 
É O DIA 29 de DEZEMBRO de 2018. 

As inscrições poderão ser realizadas no site da Faculdade América: 
www.faculdadeamerica.com.br ou na secretaria da faculdade, localizada a Rodovia 
Engenheiro Fabiano Vivácqua, nº 1759, Localidade de Morro Grande, Bairro Nossa 
Senhora da Glória, Cachoeiro de Itapemirim, ES – anexo a FACCACI, das 16h às 20h. 
Através de convênios com escolas de Ensino Médio o candidato poderá obter a Credencial 
para Inscrição Gratuita que deverá ser preenchida e enviada para o endereço eletrônico 
relacionamento@faculdadeamerica.com.br ou entregue na secretaria da faculdade, no 
endereço já mencionado.  Informações adicionais sobre a inscrição:  

a)  O Manual do Candidato poderá ser adquirido gratuitamente no site da Faculdade 
América. 

b)  A Ficha de Inscrição deverá ser corretamente preenchida, sendo de inteira 
responsabilidade do candidato ou de seu representante legal as informações nela 
prestadas, não havendo possibilidade de reclamações, em razão de eventuais 
prejuízos decorrentes de seu preenchimento incorreto. 

c) O candidato poderá inscrever-se uma única vez. 
 As provas serão realizadas no dia 02 de dezembro de 2018, em único turno, às 9h, 

na sede da Faculdade América, localizada a Rodovia Engenheiro Fabiano Vivácqua, nº 
1759, Localidade de Morro Grande, Bairro Nossa Senhora da Glória, Cachoeiro de 
Itapemirim, ES – anexo a FACCACI e nos seguintes locais: 
 

• EEEFM “DOMINGOS JOSÉ MARTINS”, situada na Av. Simão Soares, , S/N, Barra 
de Itapemirim, Marataízes, ES, Telefone (28) 3532 1104. 
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• EEEFM “JERÔNIMO MONTEIRO”, situada a Rua Daniel Comboni, 200, Centro, 
Jerônimo Monteiro, ES, Telefone (28) 3558 1960. 

 

• EEEFM “PROFª PETRONILHA VIDIGAL”, situada a Rua Braz Vivácqua, 40, Distrito 
de Itaóca, Cachoeiro de Itapemirim, ES, Telefone (28) 3539 1355. 

 

• EEEFM “PRESIDENTE LUEBKE”, situada na Praça Alberto do Carmo, nº 70, Bairro 
Centro, Vargem Alta, ES, Telefone (28) 3528 1318. 

 

• EEEFM “PRESIDENTE KENNEDY”, situada na Rua Manoel Lúcio Gomes, 20, 
Centro, Presidente Kennedy, ES, Telefone (28) 3535 1460. 

 

• EEEFM “SENADOR DIRCEU CARDOSO”, situada na Rua Carlos Eduardo Cabral, 
S/N, Bairro São Pedro, Muqui, ES, Telefone (28) 3554 2562. 

 
O resultado do presente Processo Seletivo será divulgado no dia 10 de dezembro de 

2018, às 19h, no site da Faculdade América: www.faculdadeamerica.com.br. Os candidatos 
selecionados serão classificados, dentro do número de vagas previsto, pela ordem 
decrescente do rendimento obtido. Em caso de empate será classificado o candidato que 
obtiver o melhor resultado na prova de Redação. Persistindo o empate, será classificado o 
candidato que obtiver, pela ordem, o melhor resultado em: Matemática; História e Geografia 
e Português. Serão eliminados os candidatos que deixarem de realizar uma das provas, 
que obtiverem zero na prova de redação, que preencherem o gabarito com o número de 
inscrição incorreto ou deixarem o gabarito em branco. Os candidatos matriculados com 
identificação de fraude não terão a matrícula devolvida, pois o valor será utilizado para 
cobrir os custos com perícia. O prazo de validade deste Processo Seletivo é até a data de 
01/03/2019. Candidatos que realizaram a prova do ENEM após o ano de 2010 e obtiveram 
média superior a 450 nas provas gerais e superior a zero na redação poderão matricular 
sem a necessidade de participarem do presente Processo Seletivo. Turmas com menos de 
50% de matriculados podem não ser abertas a critério da instituição. Em caso de não 
preenchimento das vagas a Faculdade América realizará processos seletivos agendados. 
A matrícula deverá ser realizada em primeira chamada de 10 a 18 de dezembro de 2018, 
na secretaria da faculdade. Haverá interprete de Língua Brasileira de Sinais – LIBRAS, a 
disposição dos candidatos. Poderá ser colhida impressão digital dos candidatos no ato da 
prova e no ato da matrícula. Os candidatos poderão ser submetidos a fiscalização com 
detector de metal. 
 
Cachoeiro de Itapemirim, 17 de setembro de 2018 
 

 

Thales Reis Hannas 

Diretor 
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