
 

 

 

1 

INSCRIÇÃO PARA O VESTIBULINHO DA FUNDAÇÃO INSTITUTO DE EDUCAÇÃO DE BARUERI – FIEB 
PARA VAGAS EXISTENTES NA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO (ITB)  

SUMÁRIO 

  

1-    EDITAL Nº 02/2019 .................................................................................................................................................. 2 

2-    DAS INFORMAÇÕES ................................................................................................................................................. 2 

3-    DOS CURSOS ............................................................................................................................................................ 2 

4-    CURSOS OFERECIDOS NO ITB .................................................................................................................................. 2 

4.1- PERFIL DE FORMAÇÃO DOS CURSOS ...................................................................................................................... 3 

5-    CRONOGRAMA ........................................................................................................................................................ 5 

6-    DAS COTAS ............................................................................................................................................................... 6 

7-    DO NÚMERO DE VAGAS ........................................................................................................................................... 7 

8-    DO PREENCHIMENTO DAS VAGAS ........................................................................................................................... 8 

9-    DAS INSCRIÇÕES E POSTOS DE ATENDIMENTO ....................................................................................................... 9 

10-  ETAPAS DE INSCRIÇÃO ............................................................................................................................................. 9 

11-  INSTRUÇÕES PARA O PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO ............................................................................... 10 

12-  DAS PROVAS .......................................................................................................................................................... 10 

13-  AOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS .................................................................................................. 11 

14-  DA CLASSIFICAÇÃO E DESEMPATE ......................................................................................................................... 12 

15-  DOS RECURSOS ...................................................................................................................................................... 12 

16-  DA MATRÍCULA ...................................................................................................................................................... 12 

17-  DOCUMENTOS PARA MATRÍCULA (CÓPIAS) ......................................................................................................... 12 

18-  VAGAS REMANESCENTES ...................................................................................................................................... 13 

19-  DO INÍCIO DAS AULAS ............................................................................................................................................ 13 

20-  CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS ............................................................................................................................ 13 

21-  DA CÓPIA DO EDITAL ............................................................................................................................................. 14 

 

 

 

 

 



 

 

 

2 

1- EDITAL Nº 02/2019  

 

A Fundação Instituto de Educação de Barueri – FIEB estabelece as normas do Vestibulinho para o ingresso nos cursos 

de Educação Profissional Técnica de Nível Médio (Forma Concomitante e Subsequente) dos ITBs, para o 2º semestre 

de 2019.    

 

2-    DAS INFORMAÇÕES 

 

2.1 - As informações referentes ao Vestibulinho, as inscrições,  o acesso à Área do Candidato e a impressão da 2ª via 

de boleto estarão disponíveis no site:  www.vestibulinho.fieb.edu.br. 
 

2.2 - Para esclarecer dúvidas, haverá uma Central de Atendimento ao Candidato – CAC, que  atenderá através do 

telefone (11) 2078-7815 e do e-mail:  vestibulinho@fieb.edu.br. 

 

3-    DOS CURSOS 

 

Curso Técnico na forma Modular 

 

Esta forma do curso é organizada em módulos semestrais. Fará jus ao Diploma de Técnico de Nível Médio do 

respectivo curso o aluno que:  

a- For promovido nos módulos do curso; 

b- Concluir o TCC e o estágio, de acordo com o regimento escolar; 

c- Concluir o Ensino Médio. 
 

Forma Concomitante: para alunos que em 2019 estejam cursando a 2ª ou 3ª série do Ensino Médio.  
 

Forma Subsequente:  para alunos que já concluíram o Ensino Médio. 

OBS: Para o curso de Enfermagem é obrigatório ter idade igual ou superior a 18 anos.  

 

4-    CURSOS OFERECIDOS NO ITB 

 

Administração 

Análises Clínicas  

Contabilidade  

Design de Interiores  

Edificações 

Eletroeletrônica  

Enfermagem  

Farmácia  

Informática 

Informática para Internet (Web Design) 

Logística 

Manutenção e Suporte em Informática 

http://www.vestibulinho.fieb.edu.br/
mailto:vestibulinho@fieb.edu.br
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Publicidade 

Química 

Recursos Humanos  

Redes de Computadores  

Segurança do Trabalho 

Serviços Jurídicos 

Telecomunicações 

 

4.1- PERFIL DE FORMAÇÃO DOS CURSOS 

 

TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO / Eixo tecnológico: Gestão e Negócios 

Executa operações administrativas relativas a protocolos e arquivos, confecção e expedição de documentos e controle 

de estoques. Aplica conceitos e modelos de gestão em funções administrativas. Opera sistemas de informações 

gerenciais de pessoal e de materiais. 
 

TÉCNICO EM ANÁLISES CLÍNICAS / Eixo tecnológico: Ambiente e Saúde 

Executa atividades padronizadas de laboratório necessárias ao diagnóstico, nas áreas de parasitologia, microbiologia 

médica, imunologia, hematologia, bioquímica, biologia molecular e urinálise. Realiza investigação e implantação de 

novas tecnologias biomédicas. Executa ações de rotina de trabalho em laboratório de análises clínicas. Recepciona o 

cliente à execução de exames laboratoriais nas diversas amostras biológicas, nas atividades de auxílio diagnóstico. Opera 

aparato tecnológico de laboratório de saúde. Aplica técnicas adequadas de descarte de fluidos e resíduos biológicos e 

químicos. 
 

TÉCNICO EM CONTABILIDADE / Eixo tecnológico: Gestão e Negócios 

Anota informações sobre transações financeiras. Examina documentos fiscais e parafiscais. Analisa a documentação 

contábil e elabora planos de determinação das taxas de depreciação e exaustão dos bens materiais, de amortização dos 

valores imateriais. Organiza, controla e arquiva os documentos relativos à atividade contábil. Controla as 

movimentações. Registra as operações contábeis da empresa. Ordena os movimentos pelo débito e crédito. Prepara a 

documentação. Apura haveres, direitos e obrigações legais. 

OBS: Desde 2015 o curso não possibilita registro no CRC. 
 

TÉCNICO EM DESIGN DE INTERIORES / Eixo tecnológico: Produção Cultural e Design  

Cria, desenvolve e viabiliza a execução de projetos de interiores residenciais, comerciais, vitrines e exposições. 

Desenvolve esboços, perspectivas e desenhos. Planeja e organiza o espaço. Identifica elementos básicos para a 

concepção do projeto. Representa os elementos de projeto no espaço bi e tridimensional. Aplica métodos de 

representação gráfica. 
 

TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES / Eixo tecnológico: Infraestrutura 

Desenvolve e executa projetos de edificações. Planeja a execução e a elaboração de orçamento de obras. Desenvolve 

projetos e pesquisas tecnológicas na área de edificações. Coordena a execução de serviços de manutenção de 

equipamentos e de instalações em edificações. 
 

TÉCNICO  EM  ELETROELETRÔNICA / Eixo  tecnológico:  Controle  e  Processos Industriais 

Planeja e executa a instalação e manutenção de equipamentos e instalações eletroeletrônicas industriais. Projeta e 

instala sistemas de acionamento e controle eletroeletrônicos. Aplica medidas para o uso eficiente da energia elétrica e 
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de fontes de energias alternativas. Elabora, desenvolve e executa projetos de instalações elétricas em edificações em 

baixa tensão. Realiza medições, testes e calibrações de equipamentos eletroeletrônicos. Executa procedimentos de 

controle de qualidade e gestão. Inspeciona componentes, produtos, serviços e atividades de profissionais da área de 

eletroeletrônica. 
 

TÉCNICO EM ENFERMAGEM / Eixo tecnológico: Ambiente e Saúde. 

Realiza curativos, administração de medicamentos e vacinas, nebulizações, banho de leito, mensuração antropométrica 

e verificação de sinais vitais. Auxilia a promoção, prevenção, recuperação e reabilitação no processo saúde-doença. 

Prepara o paciente para os procedimentos de saúde. Presta assistência de enfermagem a pacientes clínicos e cirúrgicos 

e gravemente enfermos. Aplica as normas de biossegurança. 

Obs: O candidato deverá ter idade mínima de 18 (dezoito) anos e ter concluído o Ensino Médio. 
 

TÉCNICO EM FARMÁCIA / Eixo tecnológico: Ambiente e Saúde. 

Realiza operações farmacotécnicas. Identifica e classifica produtos e formas farmacêuticas, composição e técnica de 

preparação. Manipula formas farmacêuticas alopáticas, fitoterápicas, homeopáticas e de cosméticos. Realiza testes de 

controle da qualidade. Executa, como auxiliar, as rotinas de compra, armazenamento e dispensação de produtos. Realiza 

o controle e manutenção do estoque de produtos e matérias-primas farmacêuticas, sob supervisão do farmacêutico. 

Atende as prescrições médicas dos medicamentos e identifica as diversas vias de administração. Orienta sobre o uso 

correto e a conservação dos medicamentos. 
 

TÉCNICO EM INFORMÁTICA / Eixo tecnológico: Informação e Comunicação 

Instala sistemas operacionais, aplicativos e periféricos para desktop e servidores. Desenvolve e documenta aplicações 

para desktop com acesso à web e a banco de dados. Realiza manutenção de computadores de uso geral. Instala e 

configura redes de computadores locais de pequeno porte. 
 

TÉCNICO  EM  INFORMÁTICA  PARA  INTERNET  (WEB Design) /  Eixo  tecnológico:  Informação  e Comunicação  

Desenvolve sistemas para web. Aplica critérios de ergonomia, usabilidade e acessibilidade. Utiliza ferramentas de auxílio 

no desenvolvimento das aplicações. Desenvolve e realiza a manutenção de sites e portais na Internet e na intranet. 

OBS: Antigo curso de Web – Design. 
 

TÉCNICO EM LOGÍSTICA / Eixo tecnológico: Gestão e Negócios 

Realiza procedimentos de transportes, armazenamento e distribuição das cadeias de suprimentos. Agenda programa de 

manutenção de máquinas e equipamentos. Supervisiona processos de compras, recebimento, movimentação, 

expedição e distribuição de materiais e produtos. Presta serviços de atendimento aos clientes. 
 

TÉCNICO EM MANUTENÇÃO E SUPORTE EM INFORMÁTICA (com robótica e automação)/ Eixo tecnológico: 

Informação e Comunicação 

Executa montagem, instalação e configuração de equipamentos de informática. Instala e configura sistemas operacionais 

desktop e aplicativos. Realiza manutenção preventiva e corretiva de equipamentos de informática, fontes chaveadas e 

periféricos. Instala dispositivos de acesso à rede e realiza testes de conectividade. Produz circuitos de robótica e 

automação. Realiza atendimento help-desk. 
 

TÉCNICO EM PUBLICIDADE / Eixo Tecnológico: Produção Cultural e Design 

Cria, elabora e planeja projetos de comunicação impressos e eletrônicos. Concebe marcas, produtos e serviços. Realiza 

pesquisa na prospecção de imagens, linguagens. Coleta dados de impactos de campanhas publicitárias. 
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TÉCNICO EM QUÍMICA / Eixo tecnológico: Produção Industrial. 

Opera, controla e monitora processos industriais e laboratoriais. Avalia atividades. Controla a qualidade de matérias 

primas, insumos e produtos. Realiza amostragens, análises químicas, físico-químicas e microbiológicas. Desenvolve 

produtos e processos. Compra e estoca matérias-primas, insumos e produtos.  
 

TÉCNICO EM RECURSOS HUMANOS / Eixo tecnológico: Gestão e Negócios 

Organiza rotina diária da gestão de pessoas. Elabora documentos administrativos. Confere frequência, benefícios 

concedidos, afastamentos, férias e transferências de funcionários. Presta informações sobre direitos trabalhistas. Planeja 

e executa atividades de capacitação e desenvolvimento de pessoas. 
 

TÉCNICO  EM  REDES   DE  COMPUTADORES  /  Eixo  tecnológico:  Informação  e Comunicação 

Opera, instala, configura e realiza manutenção em redes de computadores. Aplica técnicas de instalação e configuração 

da rede física e lógica. Instala, configura e administra sistemas operacionais em redes de computadores. Implementa 

políticas de segurança para acesso a dados e serviços diversos. 
 

TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO / Eixo tecnológico: Segurança 

Analisa os métodos e os processos laborais. Identifica fatores de risco de acidentes do trabalho, de doenças profissionais 

e de trabalho e de presença de agentes ambientais agressivos ao trabalhador. Realiza procedimentos de orientação sobre 

medidas de eliminação e neutralização de riscos. Elabora procedimentos de acordo com a natureza da empresa. 

Promove programas, eventos e capacitações. Divulga normas e procedimentos de segurança e higiene ocupacional. 

Indica, solicita e inspeciona equipamentos de proteção coletiva e individual contra incêndio. Levanta e utiliza dados 

estatísticos de doenças e acidentes de trabalho para ajustes das ações preventivas. Produz relatórios referentes à 

segurança e à saúde do trabalhador. 

Obs: Para concorrer a uma vaga neste curso, o candidato deverá completar 18 anos até a conclusão do curso. 
 

TÉCNICO EM SERVIÇOS JURÍDICOS / Eixo tecnológico: Gestão e Negócios 

 Executa serviços de suporte e apoio administrativo às atividades de natureza jurídica. Coordena e executa o 

arquivamento de processos e documentos técnicos. Presta atendimento ao público. 
 

TÉCNICO EM TELECOMUNICAÇÕES / Eixo Tecnológico: Informação e Comunicação  

Realiza operações de instalação e manutenção de sistemas de telecomunicação e telemática. Elabora projetos de 

telecomunicação. Supervisiona os procedimentos adotados nos serviços de telecomunicação. 

 

5-  CRONOGRAMA  
 

Ações Datas, horários e locais 

Período de Inscrição  

A partir das 10h do dia 17/04/2019  às 16h do dia 29/05/2019 no  

site  do  Vestibulinho  www.vestibulinho.fieb.edu.br e nos postos de 

atendimento. 

 

 Postos de Atendimento Presencial Vide tabela no item 9 deste edital. 

Período de interposição de recurso contra o Edital 
Protocolar no dia 22/04/2019, das 8h às 17h, na Sede da FIEB – Av. 

Andrômeda, 500 -  Alphaville  -  Barueri  -  SP  -  CEP 06473-000 

http://www.vestibulinho.fieb.edu.br/
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Prazo para candidatos com necessidades especiais 

apresentarem documentação exigida 
Até às 17h do dia 30/05/2019. 

Prazo para pagamento da taxa de inscrição 
Até  às  16h  do  dia  31/05/2019  na  rede bancária  ou  consulte  o  

horário  do  seu banco para pagamentos online 

Divulgação do local de prova Dia 06/06/2019, a partir das 16h, no site do Vestibulinho  

Dia da Prova  
Dia 09/06/2019 - Abertura dos portões às 08h e Fechamento dos 

portões, pontualmente, às 09h (horário de Brasília) 

Divulgação do Gabarito e Caderno de Questões Dia 10/06/2019, a partir das 10h00, no site do Vestibulinho. 

Período para interposição de recurso das questões 

da prova (Entregar o recurso em duas vias) 

Protocolar no dia 11/06/2019, das 8 às 17h na Sede da FIEB – Av. 

Andrômeda, 500  -  Alphaville  -  Barueri  -  SP  -  CEP 06473-000. 

Resultado do Recurso / Questão Dia 13/06/2019, a partir das 16h, no site do Vestibulinho 

Divulgação da 1ª lista de convocados para 

matrícula. 
Dia 14/06/2019, no site do Vestibulinho, a partir das 16h. 

Divulgação da lista de classificação geral dos 

candidatos. 
Dia 14/06/2019, nas Unidades Escolares, a partir das 16h. 

Período de matrícula da 1ª lista de Convocados. 

Do dia 17/06/2019 ao dia 19/06/2019 na Secretaria da escola que 

oferece o curso para a qual o candidato foi classificado e 

convocado, das 08h às 20h. 

Divulgação da 2ª lista de convocados para 

matrícula. (se houver) 
Dia 26/06/2019, no site do Vestibulinho, a partir das 16h. 

Período de matrícula da 2ª lista de Convocados. 

(se houver) 

Dias 27/06/2019 e 28/06/2019, na Secretaria da escola que oferece 

o curso para a qual o candidato foi classificado e convocado, das 

08h às 20h. 

Publicação das Vagas Remanescentes Dia 02/07/2019, no site do Vestibulinho 

Manifestação de interesse por vaga remanescente 
Do dia 02/07/2019 ao dia 05/07/2019. Somente pelo site do 

Vestibulinho através da Área do Candidato. 

Resultado da opção feita pelas Vagas 

Remanescentes 
Dia 10/07/2019, no site do Vestibulinho, a partir das 16h. 

Período de matrícula para contemplados com as 

vagas remanescentes (se houver) 

Dias 11/07/2019 e 12/07/2019, na Secretaria da escola que oferece 

o curso para a qual o candidato foi classificado e convocado, das 

08h às 20h. 
 

 

6- DAS COTAS 

 

O Sistema de Cotas refere-se a 20% das vagas que são reservadas aos candidatos de origem afrodescendente. A 

adesão ao Sistema de Cotas não é obrigatória, devendo os interessados assinalar o campo referente ao tema, durante 

a inscrição eletrônica. 
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7- DO NÚMERO DE VAGAS 
 

ITB PROF. ANTONIO ARANTES FILHO (PARQUE VIANA) 

CURSO FORMA TURNO 
VAGAS SISTEMA 

UNIVERSAL 

VAGAS SISTEMA 

DE COTAS 

TOTAL DE 

VAGAS 

Contabilidade 
Concomitante / 

Subsequente 
Noite 108 27 135 

 

 

 

ITB PROF. HERCULES ALVES DE OLIVEIRA (JARDIM MUTINGA) 

CURSO FORMA TURNO 
VAGAS SISTEMA 

UNIVERSAL 

VAGAS SISTEMA 

DE COTAS 

TOTAL DE 

VAGAS 

Administração 
Concomitante / 

Subsequente 
Noite 72 18 90 

Design de Interiores 
Concomitante / 

Subsequente 
Noite 72 18 90 

Logística 
Concomitante / 

Subsequente 
Noite 36 9 45 

Publicidade 
Concomitante / 

Subsequente 
Noite 36 9 45 

 

 

 

 
 

ITB BRASÍLIO FLORES DE AZEVEDO (JARDIM BELVAL) 

CURSO FORMA TURNO 
VAGAS SISTEMA 

UNIVERSAL 

VAGAS SISTEMA 

DE COTAS 

TOTAL DE 

VAGAS 

Edificações 
Concomitante / 

Subsequente 
Noite 72 18 90 

Eletroeletrônica 
Concomitante / 

Subsequente 
Noite 72 18 90 

Informática 
Concomitante / 

Subsequente 
Noite 108 27 135 

Manutenção e Suporte 

em Informática 

Concomitante / 

Subsequente 
Noite 36 9 45 

Telecomunicações 
Concomitante / 

Subsequente 
Noite 36 9 45 
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ITB PROF.ª MARIA SYLVIA CHALUPPE MELLO (ENGENHO NOVO) 

CURSO FORMA TURNO 
VAGAS SISTEMA 

UNIVERSAL 

VAGAS SISTEMA 

DE COTAS 

TOTAL DE 

VAGAS 

Análises Clínicas 
Concomitante / 

Subsequente 
Noite 36 9 45 

*Enfermagem Subsequente Noite 36 9 45 

Farmácia 
Concomitante / 

Subsequente 
Noite 36 9 45 

Informática para Internet 
Concomitante / 

Subsequente 
Noite 36 9 45 

Química 
Concomitante / 

Subsequente 
Noite 36 9 45 

*Para concorrer ao curso, o candidato deverá ter 18 anos completos ou completar até o início das aulas (dia 

24/07/2019) e ter concluído o Ensino Médio. 

 

* Para concorrer a uma vaga neste curso, o candidato deverá completar 18 anos até a conclusão do curso.  

 

EEFMT MARIA THEODORA PEDREIRA DE FREITAS (ALPHAVILLE) 

CURSO FORMA TURNO 
VAGAS SISTEMA 

UNIVERSAL 

VAGAS SISTEMA 

DE COTAS  

TOTAL DE 

VAGAS 

Serviços Jurídicos 
Concomitante / 

Subsequente 
Noite 36 9 45 

 

8-  DO PREENCHIMENTO DAS VAGAS 

 

8.1 - As vagas serão preenchidas de acordo com a classificação e a opção dos candidatos até o limite de vagas fixado 

ITB PROF. MUNIR JOSÉ (JARDIM PAULISTA) 

CURSO FORMA TURNO 
VAGAS SISTEMA 

UNIVERSAL 

VAGAS SISTEMA  

DE COTAS 

TOTAL DE 

VAGAS 

Administração 
Concomitante / 

Subsequente 
Noite 108 27 135 

Recursos Humanos 
Concomitante / 

Subsequente 
Noite 36 9 45 

Redes de Computadores 
Concomitante / 

Subsequente 
Noite 72 18 90 

*Segurança do Trabalho 
Concomitante / 

Subsequente 
Noite 108 27 135 
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neste edital.  
 

8.2 - Os candidatos convocados na 1ª chamada não serão convocados novamente na 2ª chamada. 
 

8.3 - Caso o número de aprovados para um determinado curso do ITB não seja suficiente para a formação de turma, 
os candidatos serão remanejados para outro curso da instituição. 
 

9-    DAS INSCRIÇÕES E POSTOS DE ATENDIMENTO 

 

9.1 - As inscrições poderão ser realizadas a partir das 10h do dia 17/04/2019 até às 16h do dia 29/05/2019 através 

do site www.vestibulinho.fieb.edu.br. 
 

9.2 - O valor da taxa de inscrição é de R$ 50,00. A inscrição só será efetivada após constar no sistema o pagamento 

da taxa nos termos do item 11. 
 

9.3 - No mesmo período de inscrição, a FIEB  disponibilizará  Postos  de  Atendimento Eletrônico nos seguintes locais: 
 

 

De segunda a sexta-feira, das 8h às 20h, nas unidades abaixo: 

ITB Prof. Antonio Arantes Filho 

Estrada das Pitas, 799, Pq. Viana 

ITB Brasílio Flores de Azevedo 

Av. Grupo Bandeirante, 138, Jd. Belval 

ITB Prof. Munir José 

Estrada Velha de Itapevi, 2679, Jd. Paulista 

ITB Prof.ª Maria Sylvia Chaluppe Mello 

Rua ITB do Engenho Novo, 238, Engenho Novo 

ITB Prof. Hercules Alves de Oliveira 

Rua Abelardo Luz, 86, Jd. Mutinga 

EEFMT Profª Maria Theodora Pedreira de Freitas 

Avenida Andrômeda, 500, Alphaville – Barueri 

  

10-  ETAPAS DE INSCRIÇÃO   

 

 Preenchimento da Ficha de Cadastro Eletrônico no site do Vestibulinho e a seguir 

preenchimento da ficha de inscrição. 
 

 O candidato poderá realizar até 3 opções de Cursos Técnicos (forma Concomitante e Subsequente), 

indicando a ordem de sua preferência. Não é obrigatório escolher as 3 opções. 
 

 Impressão e pagamento do boleto bancário gerado pelo sistema. 
 

 

 Acompanhar através da área do candidato informações de cunho pessoal, como status da 

inscrição, divulgação do local de prova. É de inteira responsabilidade do candidato ou de seus 

http://www.vestibulinho.fieb.edu.br/
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responsáveis acompanhar o status da inscrição através da Área do Candidato. 
 

 

 A inscrição exige que o candidato tenha CPF e RG próprio, mesmo para os menores de 18 anos; 

endereço de e-mail ativo para receber comunicados.  
 

 

 Quem não tiver os documentos acima citados, deverá providenciá-los o quanto antes para poder 

se inscrever. O login para acessar a Área do Candidato é o CPF. 
 

 

 Não será permitido o uso de CPF e RG de outra pessoa, mesmo que seja do responsável pelo 

candidato menor de idade. 
 

 Durante o período de inscrição o candidato poderá trocar de opção de curso da Educação 

Profissional Técnica. 

 

  Existe a possibilidade de inscrever-se ao ITB, cujas aulas acontecem durante a semana à noite, e 

também ao Cursinho, aos sábados. Para tanto, é necessário realizar duas inscrições e pagar duas 

taxas, referentes a cada modalidade. Neste caso, o candidato é submetido a duas provas. (Observar 

Edital 03/2019). 

 

11-  INSTRUÇÕES PARA O PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO 

 

11.1 - A taxa de inscrição, no valor de R$ 50,00, deverá ser paga em qualquer agência bancária, casa lotérica, caixas 

eletrônicos ou pelo Internet Banking.  
 

11.2 - A inscrição somente será efetivada após constar no sistema o pagamento da taxa de inscrição. 
 

11.3 - A taxa de inscrição só terá validade para o Vestibulinho referente ao 2º SEMESTRE de 2019, não poderá ser 

transferida para outro candidato e não será devolvida em hipótese alguma.  A receita gerada pelas inscrições será 

transferida ao Fundo de Desenvolvimento da FIEB. 
 

11.4 - Guarde com cuidado o comprovante de pagamento do boleto, pois ele poderá ser exigido no dia da prova. 

 

12-  DAS PROVAS 

 

12.1 - As provas terão duração de três horas e serão aplicadas no dia 09/06/20019. 
 

12.2 – No dia da prova, os portões serão abertos às 8h e serão fechados, pontualmente às 9h. 
 

12.3 - Os locais de realização da prova serão divulgados a partir das 16h do dia 06/06/2019 na Área do Candidato.  
 

12.4 - Os candidatos deverão comparecer ao local de prova informado previamente no site do Vestibulinho, munidos 

de documento oficial com foto. 
 

A prova não será, necessariamente, na unidade para a qual o candidato se inscreveu.  
 

12.5 - O documento de identidade que o candidato apresentar no dia da prova deverá estar em boas condições de 
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visibilidade, de modo a possibilitar a conferência da foto, da assinatura e dos demais dados.  
 

Não serão aceitos protocolos e/ou cópias autenticadas dos documentos de identidade. 
 

Em caso de perda, roubo ou extravio dos documentos de identidade, o candidato deverá apresentar o Boletim de 

Ocorrência Policial com uma foto 3x4 recente e datada, justificando o fato ocorrido. O candidato deverá levar a via 

original e também uma cópia do Boletim de Ocorrência Policial, a qual será retida pelo Coordenador Geral da unidade 

onde o candidato realizará a prova. 
 

12.6 - No dia da prova, os candidatos deverão trazer caneta esferográfica azul ou preta (transparente), lápis 

preto nº 02, borracha e régua. 
 

12.7- Os cadernos de questões serão recolhidos ao final da prova. 
 

12.8 - O candidato deverá transcrever as respostas da prova objetiva para o gabarito, que será o único documento 

válido para a correção do exame. No gabarito deverá ser marcada somente uma das alternativas de cada questão. 

Será atribuída nota zero à questão que não apresentar nenhuma  alternativa  assinalada  ou,  ainda,  apresentar  

emenda,  rasura  ou contiver mais de uma alternativa assinalada. O preenchimento do gabarito é de inteira 

responsabilidade do candidato. Em hipótese alguma haverá substituição do mesmo. 
 

12.9 - Não será permitido ao  candidato  o  uso  de  calculadora,  bem  como  portar equipamentos eletrônicos durante 

a realização da prova. 
 

12.10 - A prova objetiva, de caráter classificatório, valerá 40 (quarenta) pontos e será constituída de 40 (quarenta) 

questões, sendo 20 questões de Língua Portuguesa e 20 questões de Matemática e Raciocínio Lógico. Cada questão 

será composta de 5 (cinco) alternativas (A, B, C, D, E), com apenas uma alternativa correta.   
 

As questões não terão diferença de peso. 
 

12.11 - O caderno de questões será publicado no site do Vestibulinho no dia 10/06/2019. 
 

12.12 - Não haverá vista de prova, em hipótese alguma. 
 

12.13 - É PROIBIDA a permanência de acompanhantes de candidatos dentro do prédio, bem como de quaisquer 

pessoas não autorizadas pela Gestão Escolar. 
 

12.14 - Após o início da prova, o candidato deverá permanecer no mínimo 01 (uma) hora dentro da sala de prova. 
 

12.15 - O desrespeito às normas que regem todas as etapas deste Edital implica na desclassificação do candidato 

 

13-  AOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS 

 

13. 1 - O candidato declarado portador de necessidades especiais deverá informar sua condição na ficha de inscrição 

eletrônica e enviar uma cópia do laudo médico emitido por especialista   credenciado   no   Conselho   de   Medicina,   

citando   o   CID   (Classificação Internacional de Doenças) e descrevendo o tipo e o grau da necessidade, bem como  

as condições necessárias para realizar a prova. Esses documentos devem ser entregues via protocolo 

impreterivelmente até às 17h do dia 30/05/2019, na sede da FIEB na Av. Andrômeda, 500, Alphaville – Barueri – SP, 

CEP: 06473-000. 
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13.2 - Os documentos serão analisados por uma equipe especializada da FIEB. A ausência das informações 

necessárias no momento da inscrição, bem como o não encaminhamento dos documentos solicitados, implicará na 

aceitação do candidato em realizar a prova em condições idênticas às dos demais. 

 

14-  DA CLASSIFICAÇÃO E DESEMPATE 

 

14.1 - A classificação obedecerá a ordem decrescente das notas obtidas. 
 

14.2 - Em caso de empate serão obedecidos os seguintes critérios, nesta ordem: 
 

1- maior número de acertos em Língua Portuguesa; 

2- candidato com maior idade. 

 

15-  DOS RECURSOS 

 
Poderão ser interpostos recursos quanto às questões da prova. Os recursos deverão ser protocolados na sede da 

FIEB (Av. Andrômeda, 500 – Alphaville – Barueri – SP), das 8h às 17h, no dia 11/06/2019.  

 

16-  DA MATRÍCULA 

 
 

16.1 - O candidato que tiver seu nome publicado na lista de convocação para matrícula deverá comparecer à unidade 

escolar da FIEB para a qual foi aprovado para matricular-se. Candidatos menores de 18 anos deverão estar 

acompanhados de seu representante legal. 
 

16.2 - Os documentos para matrícula deverão ser conferidos no item 17 deste edital. 
 

16.3  - Não serão aceitas matrículas após o prazo estipulado no Cronograma Oficial e sem que todos os documentos 

exigidos sejam entregues. 

 

17-  DOCUMENTOS PARA MATRÍCULA (CÓPIAS) 

 

Candidatos do Ensino Técnico Modular 

 1 (uma) foto 3x4 recente; 

 RG atualizado (somente); 

 CPF; 

 Certidão de Nascimento; 

 Comprovante de residência recente no nome do candidato ou no nome dos pais ou responsáveis, 

contendo o nome da rua, bairro, cidade e CEP; 

 Candidatos ao curso modular subsequente  -  Histórico Escolar e Certificado de Conclusão do Ensino 

Médio com a publicação da Secretaria Escolar Digital -  

https://concluintes.educacao.sp.gov.br/publica/consultapublica/Search ou visto confere para os 

https://concluintes.educacao.sp.gov.br/publica/consultapublica/Search
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históricos emitidos anteriormente a 2001 (históricos emitidos no estado de São Paulo); 

         OBS.: Histórico Escolar emitido por outros estados estarão sujeitos à validação pela FIEB. 

 Candidatos ao curso modular concomitante - Declaração escolar recente (original) comprovando 

estar cursando a partir da 2ª série do Ensino Médio no horário da manhã ou da tarde.  
 

18-  VAGAS REMANESCENTES 

 

18.1 - Caso haja vagas remanescentes, o candidato poderá manifestar interesse através da Área do Candidato no site 

do Vestibulinho (ver datas no cronograma). 
 

18.2 - Quem manifestar interesse por vaga remanescente, até o limite de 05 (cinco) opções, deve estar ciente de que 

a escolha obedecerá a ordem de classificação obtida na prova e que não há vínculo com o curso inicialmente 

escolhido, uma vez que os interessados estarão disputando apenas entre os cursos que ainda tiverem vagas 

disponíveis, conforme lista divulgada no site do Vestibulinho. 
 

18.3 - Aqueles que já estiverem matriculados em algum curso do ITB disponibilizado neste Vestibulinho, não poderão 

concorrer às vagas remanescentes. 

 

19-  DO INÍCIO DAS AULAS 

 

Fiquem atentos ao site da FIEB (www.fieb.edu.br) onde a data de início das aulas será anunciada. 

 

20-  CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 

 

Língua Portuguesa 

Compreensão e interpretação de texto; verbos (estrutura, formas nominais, verbos regulares e irregulares, verbos 

auxiliares, locuções verbais); advérbio e locução adverbial; sujeito e Predicado (tipos de sujeito); tipos de predicado 

(verbal e nominal e verbo-nominal); concordância verbal e nominal; verbos de ligação e predicativo do sujeito; 

predicativo  do  o bjeto; pronomes; preposição; combinação  e  contração; transitividade verbal (objetos: direto e 

indireto); complemento nominal; adjunto adnominal; adjunto adverbial; figuras  de  linguagem; aposto; vocativo; 

pontuação; conjunção; período simples e composto; ortografia; literatura portuguesa e brasileira.  

 

Matemática e raciocínio lógico 

Porcentagem e juros simples; números reais; conjuntos numéricos; potência e raiz quadrada; números irracionais; 

número (PI); cálculo algébrico; expressões literais ou algébricas; valor numérico de uma expressão algébrica; fórmulas 

matemáticas (cálculo de áreas e de volumes); polinômios; produtos notáveis; fatoração de polinômios; frações 

algébricas; MMC de polinômios; operações com frações algébricas; problemas de raciocínio lógico; funções; 

progressão aritmética; progressão geométrica; matriz determinante e análise de gráficos. 

 

 

http://www.fieb.edu.br/
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21-  DA CÓPIA DO EDITAL 
 

É imprescindível a leitura atenta do presente Edital, disponível para download no site do Vestibulinho. Caso o 

candidato queira cópia do mesmo, poderá solicitá-la na unidade escolar arcando com o ônus da reprodução. 

 

 

 

 

 

LUIZ ANTONIO RIBEIRO 

SUPERINTENDENTE  


