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EDITAL DE PROCESSO SELETIVO 2012
CURSOS

ADMINISTRAÇÃO / COMUNICAÇÃO SOCIAL / CIÊNCIAS CONTÁBEIS / 
SERVIÇO SOCIAL / DIREITO

O  presente  Edital  está  fundamentado  dos  artigos  n°  63  a  70  do  Capítulo  II  do 
Regimento  Interno  do  Instituto  Municipal  de  Ensino  Superior  de  Bebedouro  "Victório 
Cardassi" e estabelece:

1 -  PERÍODO DE INSCRIÇÃO: De 13/07 a 19/08 de 2011 
PROESB e Vestibular 2012

∗ PROESB - Programa do Ensino Superior de Bebedouro 
O IMESB - VC disponibilizará uma sala para aplicação da prova do PROESB destinada 
aos alunos que tiverem dificuldades de realizar a mesma nas Escolas onde concluíram o 
Ensino Médio. Para tanto deverão fazer a inscrição na Secretaria do IMESB - VC, munidos 
do certificado de conclusão do ensino médio e ou técnico ou de declaração de matrícula da 
instituição a que estiver vinculado, juntamente com documento de identidade.

• Prova dia 02 de Setembro de 2011

• 01 de outubro a 28 de fevereiro de 2012 – O instituto poderá realizar outros processos 
seletivos para as vagas remanescentes.

2 - LOCAL: através do site www.imesb.br, ou pessoalmente na secretaria da Instituição 
localizado na Rua Nelson Domingos Madeira, n° 300 - Parque Eldorado – Bebedouro 
(SP). O manual também será disponibilizado no site.

3 - HORÁRIO DE ATENDIMENTO: De 2ª à 6ª feira, das 8h às 20h (durante o período 
de julho e das 8h às 22h (durante o mês de agosto).

4 - TAXA DE INSCRIÇÃO:
Isento de taxa para o processo seletivo de 02 de setembro de 2011.

5 - DATA, HORÁRIO E LOCAL DE REALIZAÇÃO DA PROVA:
• Programa do Ensino Superior de Bebedouro (PROESB): 02/09/2011 (SEXTA-FEIRA), 
no período de funcionamento das salas de 3º ano do Ensino Médio das Escolas Públicas, 
Técnicas  e  declaradas  de  Utilidade  Pública,  que  assinaram  o  Termo  de  Adesão  ao 
PROESB e no IMESB-VC 02/09/2011 às 19h.
• Vestibular 2012 - Dia 02/09/2011 (sexta-feira- às 19h) - no IMESB-VC - Rua Nelson 
Domingos Madeira 300 – Parque Eldorado – Bebedouro – SP.

6 - DIVULGAÇÃO DO RESULTADO DO PROESB e VESTIBULAR 2012:
• Programa do Ensino Superior de Bebedouro – PROESB – 19/09/2011
• Vestibular 2012 - 19/09/2011.

CURSOS:
• Curso  de  Administração:  Reconhecido  pela  Portaria  CEE-GP  nº  43/2007  de 
26/02/2007.

Número de vagas - cem (100) noturno e quarenta (40) diurno;
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Duração - quatro (4) anos.

• Curso de Comunicação Social – Jornalismo, Publicidade e Propaganda e Rádio e 
TV: Reconhecido pela Portaria CEE-GP nº 120/2007 de 2/04/2007.

Número de vagas - oitenta (80) noturno;
Duração - quatro (4) anos.

• Curso  de  Ciências  Contábeis:  Reconhecido  pela  Portaria  CEE-GP nº  37/2009  de 
17/02/2009. 

 Número de vagas – sessenta (60) noturno;
 Duração – quatro (4) anos.

• Curso de Serviço Social:  Reconhecido pela Portaria  CEE-GP nº 196/2010 de 23de 
junho de 2010.

Número de vagas – sessenta (60) noturno;
Duração – quatro (4) anos.

• Curso de Direito: Reconhecido pela Portaria CEE-GP nº 65/2008 de 07 de fevereiro de 
2008.

Número de vagas – oitenta (80) noturno e vinte (20) diurno;
Duração – cinco (5) anos.

OBSERVAÇÃO: 
• As vagas não preenchidas do PROESB serão destinadas aos Processos Seletivos 
realizados posteriormente e vestibulares agendados.
• Não haverá reserva de vagas para o PROESB.

7 - DA CLASSIFICAÇÃO:
Os candidatos serão classificados para a matrícula segundo a ordem decrescente das médias 
finais até o limite de vagas indicadas no Edital, obedecendo rigorosamente a ordem de opção 
dos cursos.
Serão classificados somente os candidatos que tenham:

• Realizado a prova
• Obtido nota acima de zero na prova. A ausência do candidato acarretará nota zero.

8 - CRITÉRIO DE DESEMPATE:
Havendo  empate  na  classificação  final  de  candidatos  em  cada  curso,  prevalecerão 
sucessivamente.
As melhores notas em Língua Portuguesa e Conhecimento Gerais.
Persistindo o empate, prevalecerá como critério de desempate a ordem decrescente de 
idade.

• Para o PROESB OS CRITÉRIOS DE DESEMPATE ESTÃO PREVISTOS NA   
LEI 4348/2011.

9 - DAS MATRÍCULAS:
As matrículas dos candidatos do Curso de Administração: classificados do 1° ao 100° lugares 
- noturno e do 1° ao 40º lugares - diurno; do Curso de Comunicação Social, do 1° ao 80º 
lugares - noturno; do Curso de Ciências Contábeis, do 1º ao 60º lugares - noturno, do Curso 
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de Serviço Social, do 1º ao 60º lugares – noturno e do Curso de Direito, do 1º ao 80º lugares – 
noturno e do 1º ao 20º lugares – diurno. Serão efetuadas na Secretaria do Instituto:

• Matrícula:  Programa  do  Ensino  Superior  de  Bebedouro  –  PROESB  e  dos  alunos 
aprovados no Vestibular 2012 - 26/09 a 11/10/11 (10% de desconto para os classificados 
que fizeram matrícula neste período) – das 8h às 22h. 
• Matrícula da lista de espera: 17/10 à 21/10/11– das 8h às 22h.

10 - VAGAS REMANESCENTES:
Após a chamada dos candidatos classificados, se houver vagas remanescentes, estas poderão 
ser oferecidas a candidatos portadores de diplomas de curso superior, bem como a candidatos 
aprovados em processos seletivos posteriores.

11 - VALIDADE:
O presente Processo Seletivo terá validade somente para o ano letivo de 2012.

12 - CONTATOS:
Todas as informações poderão ser obtidas pelo número (0xx17) 3345-9366 ou www.imesb.br.

13 - OFERTA DE CURSO:
O Instituto Municipal  de Ensino Superior  de Bebedouro “Victório Cardassi”  reserva-se o 
direito de não oferecer os cursos, cujo número de candidatos matriculados seja inferior a 30. 
Os  candidatos  que  se  matricularem  nestes  cursos  poderão  optar  por  um  novo  curso  do 
Instituto até o prazo final de matrículas, com as devidas alterações no valor da mensalidade ou 
ainda requerer a devolução da importância paga referente à matrícula.

14 - DEVOLUÇÃO DA TAXA:
Em nenhuma hipótese haverá devolução da taxa de inscrição do Vestibular. Caso deseje o 
candidato poderá fazer nova opção de curso no dia da matrícula.

15 - RESERVA DE COTA:
De acordo com a Lei Municipal nº 3250, de 13 de fevereiro de 2003, que cria o Programa 
Municipal de Ações Afirmativas, o IMESB "Victório Cardassi" reservará pelo menos 20% de 
suas vagas ao acesso de negros.

16 - RESERVA DE PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS:
De acordo com a Lei Municipal nº 3139, de 28 de fevereiro de 2002, que dispõe sobre a 
destinação de vagas  às  pessoas  portadoras  de  necessidades  especiais,  o  IMESB "Victório 
Cardassi"  destinará  no  mínimo  5%  (cinco  por  cento)  das  vagas  dos  cursos  às  pessoas 
portadoras de necessidades especiais.

Bebedouro, 12 de julho de 2011
             

                                     
Profª. Ms. Luciana de Oliveira Sene

Diretora do IMESB “Victório Cardassi”

Rua Nelson Domingos Madeira, 300 – Parque Eldorado, Bebedouro/SP – CEP: 14706-124 – Tel.: (17) 3345.9366.
Home Page: http://www.imesb.br 

3

http://www.mdbrasil.com.br/imesb
http://www.imesb.br/

	 
	AUTARQUIA CRIADA PELA LEI MUNICIPAL, N. º 1.612, PUBLICADA EM 27/07/83.


