FACULDADE SANTO AGOSTINHO
DE VITÓRIA DA CONQUISTA
Processo Seletivo para o Curso de Direito
Vitória da Conquista
Vestibular de Direito 2021.1
RETIFICAÇÃO AO EDITAL Nº 01/2021 - PROCESSO SELETIVO DO CURDO DE DIREITO PARA O
1º SEMESTRE LETIVO DE 2021 DA FACULDADE SANTO AGOSTINHO DE VITÓRIA DA
CONQUISTA.
A Diretora Geral da Faculdade Santo Agostinho de Vitória da Conquista, mantida pelo Instituto
Educacional Santo Agostinho S.A., torna público, em conformidade com a legislação
institucional, a retificação dos itens abaixo indicados, do EDITAL Nº 01/2021 - PROCESSO
SELETIVO DE DIREITO PARA O SEMESTRE 2021.01, conforme a seguir especificado,
permanecendo inalterados os demais itens e subitens não mencionados.

2. DAS MODALIDADES DO PROCESSO SELETIVO

Onde se lê:

2.2 Para os candidatos que optarem pela modalidade “a” (Vestibular Tradicional), o processo
seletivo será realizado conforme abaixo especificado:

a) (...)
b) O candidato terá até 03 (três) dias corridos, contados após a inscrição, para realizar a
prova, de acordo com as recomendações que receberá no ato do acesso ao Portal.
c) As provas do Processo Seletivo serão realizadas em etapa única e abordarão
conhecimentos através de uma Redação;
d) A prova será composta exclusivamente de redação com sorteio do tema para o candidato
dissertar a respeito, no ato do acesso, para garantir a lisura do processo.

Leia-se:
2.2 Para os candidatos que optarem pela modalidade “a” (Vestibular Tradicional), o processo
seletivo será realizado conforme abaixo especificado:

a) (...)
b) O candidato terá até 01 (um) dia corrido, contado após a inscrição, para realizar a prova,
de acordo com as recomendações que receberá no ato do acesso ao Portal.
c) As provas do Processo Seletivo serão realizadas em duas etapas e abordarão
conhecimentos através de prova escrita (questões + redação);
d) A prova de redação ocorrerá com sorteio do tema para o candidato dissertar a respeito,
no ato do acesso, para garantir a lisura do processo.
e) A prova de redação deverá conter, no mínimo, 15 linhas.
(...)
9. DA(S) PROVA(S)
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Onde se lê:

9.1 A seleção dos candidatos será feita por meio de Redação, conforme discriminado no Quadro
3 a seguir.

Quadro 3
Os candidatos ao curso de Direito farão esta prova:
Prova de Redação
Valor: 100,0 pontos

Leia-se:
9.1 A seleção dos candidatos será feita por meio prova escrita (questões + redação), conforme
discriminado no Quadro 3 a seguir.

Quadro 3
Os candidatos ao curso de Direito farão esta prova:

Biologia - 3 questões
Física - 3 questões
Química - 3 questões
Geografia - 3 questões
História - 3 questões
Língua Portuguesa e Literatura - 5 questões
Matemática - 5 questões
Redação - 1 Tema
Total

2 pontos
2 pontos
2 pontos
2 pontos
2 pontos
2 pontos
2 pontos
Valor: 50 pontos
100 pontos

Onde se lê:
9.2 PROVA DE REDAÇÃO
(...)
9.2.3 A prova de Redação, para os candidatos ao Processo Seletivo 2021/1, vale 100,00 (cem)
pontos.
9.2.4 Será eliminado do Processo Seletivo o candidato que obtiver nota menor que 30% (trinta
por cento) da pontuação máxima atribuída à Redação.
(...)
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Leia-se:
9.2 PROVA DE REDAÇÃO
(...)
9.2.3 A prova de Redação, para os candidatos ao Processo Seletivo 2021/1, vale 50,00
(cinquenta) pontos.
9.2.4 Será eliminado do Processo Seletivo o candidato que obtiver nota menor que 30% (trinta
por cento) da pontuação máxima.
(...)

10. DA REALIZAÇÃO DA PROVA
Onde se lê:
(...)
10.1.1 O candidato terá até 03 (três) dias corridos, contados após a inscrição, para realizar a
prova, de acordo com as recomendações que receberá no ato do acesso ao Portal.
(...)

Leia-se:
10.1.1 O candidato terá até 01 (um) dia corrido, contados após a inscrição, para realizar a prova,
de acordo com as recomendações que receberá no ato do acesso ao Portal.
(...)
11. DA AVALIAÇÃO, CLASSIFICAÇÃO, SELEÇÃO E RESULTADO FINAL
Onde se lê:
11.1 A seleção dos candidatos será feita com base nas normas vigentes de avaliação, de
classificação e de seleção de candidatos ao Processo Seletivo 2021/1, constantes neste Edital.
A classificação se dará por ordem decrescente de pontuação, considerando-se a nota obtida na
prova de Redação.
(...)
11.7 Será desclassificado o candidato que obtiver nota inferior a 30 (trinta) pontos na Redação
ou cujo texto tiver detecção de, no mínimo, 30% de plágio, sinalizado a partir da utilização de
softwares especializados a este fim e/ou atestados pela Comissão de Vestibular e
demais responsáveis pelo Processo Seletivo.
(...)

Leia-se:
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11.1 A seleção dos candidatos será feita com base nas normas vigentes de avaliação, de
classificação e de seleção de candidatos ao Processo Seletivo 2021/1, constantes neste Edital.
A classificação se dará por ordem decrescente de pontuação, considerando-se a nota obtida nas
provas.
(...)
11.7 Será desclassificado o candidato que obtiver nota inferior a 15 (quinze) pontos na Redação
ou cujo texto tiver detecção de, no mínimo, 30% de plágio, sinalizado a partir da utilização de
softwares especializados a este fim e/ou atestados pela Comissão de Vestibular e
demais responsáveis pelo Processo Seletivo e menos de 30 pontos no total da prova.
(...)

Vitória da Conquista, Ba, 18 de janeiro de 2021
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