MANUAL DO CANDIDATO
Este manual é parte integrante do EDITAL Nº 030 - PROCESSO SELETIVO DO 1º SEMESTRE DE 2019

1. O Processo Seletivo do 1º Semestre de 2019 (2019/1) oferecerá 100 (cem) vagas, para matrícula no
período letivo acadêmico de 2019/1, para o curso de direito ministrado pela Faculdade de Ciências
Jurídicas de Paraíso do Tocantins, conforme disposto abaixo:
CURSOS

ATOS LEGAIS

Direito

Vagas para PROUNI*

Direito

Processo Seletivo

Total de vagas para o curso de Port. Min. n.º 193, DOU 27/06/2011
Direito

VAGAS
matutino
-

noturno
12

-

88

-

100

*Disponibilidade a ser confirmada com o regular procedimento quando da abertura de adesão para o 1° semestre de 2019.

2. INSTRUÇÕES GERAIS
2.1. O Processo Seletivo terá as seguintes formas de seleção:
a) Nota obtida no ENEM – Exame Nacional do Ensino Médio (em um dos anos: 2015, 2016 ou 2017)
b) Prova por agendamento.
2.2. O candidato deverá optar por apenas uma das formas de seleção.
2.3. Todos os procedimentos relacionados a cada uma das formas de seleção estão dispostos no Edital do
Processo Seletivo 2019/1.
2.4 Todos os candidatos devem realizar a inscrição no Processo Seletivo 2019/1, independentemente da
forma de ingresso /seleção. Para tanto, o candidato deverá acessar o site www.unest.edu.br. O candidato
deverá preencher a Ficha Eletrônica de Inscrição disponível na página da UNEST e, em seguida, efetuar o
pagamento da taxa de inscrição no valor de R$ 25,00 (vinte e cinco reais), o que poderá ser feito nas
agências bancárias respeitando-se a data de vencimento do boleto.
2.5. O período de inscrições será de 01/11/2018 a 21/01/2019
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2.6. O
 Processo Seletivo Continuado realizado na sede da UNEST - situada na Avenida Transbrasiliana,
2625, Setor Milena, Paraíso do Tocantins/TO, CEP 77.600-000 será de segunda a sexta terá início às
14:30 horas, com acesso ao local das provas a partir das 14:00 horas.
2.7. O Período Letivo 2019/1 terá início no dia 28 de janeiro de 2019.
2.8. Os candidatos aprovados no curso oferecido no Edital ficam cientes de que, os sábados são
considerados dias letivos. A instituição se reserva ao direito de optar por oferecer as disciplinas aos
sábados no período matutino e aplicação de Trabalho Discente Efetivo para complementação da carga
horária.
3. RECOMENDAÇÕES IMPORTANTES
ANTES DA PROVA
- Acerte seu relógio para evitar atrasos;
- Antes de sair de casa, verifique se está de posse da cédula de identidade original, do cartão de inscrição
e comprovante de pagamento, de lápis, borracha e caneta esferográfica de tinta preta.
- Evite levar objetos como telefone celular, Pager, bip, relógios com calculadoras e/ou visor para
mensagens, cadernos, livros, corretivo liquido, bolsas, jornais e revistas, pois durante a realização das
provas, tais objetos não poderão ficar com o candidato e a UNEST não se responsabiliza por objetos
esquecidos no prédio de prova.
- Saia de casa com tempo suficiente para você chegar ao local de prova com 30 minutos de antecedência
do horário marcado; assim, você terá tempo para localizar sua sala, para descansar e iniciar a prova
tranquilo e atento.
DURANTE AS PROVAS
- Leia com atenção as informações contidas na capa da prova, em cada questão e no cartão-resposta.
- Confira sempre os dados relativos à sua inscrição. Surgindo dúvida, levante a mão e comunique-a ao
fiscal.
- Leia atentamente cada questão antes de responder. Se achar a questão difícil, passe a para frente e vá
respondendo àquelas que lhe parecem mais fáceis. Depois, volte às mais difíceis.
- Marque apenas uma resposta em cada questão. Se você marcar mais de uma resposta na mesma
questão, ela será anulada para você.
- Havendo tempo, confira as suas respostas antes de preencher o cartão.
- Transfira as respostas para o cartão, cuidando para não pintar fora do espaço demarcado.
- Assine seu cartão no espaço determinado. Devolva seu cartão assinado, pois ele é o comprovante de
que você fez a prova. Essa assinatura deve possibilitar conferência com a de outros documentos usados
na sua inscrição.
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