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FACULDADE VÉRTICE ‐ EDITAL DE PROCESSO SELETIVO 

 

A Faculdade Vértice Trirriense, credenciada pela Portaria n.80 de 16 de fevereiro de 2016, 
publicada no DOU 17 de fevereiro de 2016, Mantenedora S o c i e d a d e  Educacional Gardingo Ltda., 

com sede à Av. Ernesto Medeiros S/N – Bairro Purys - Três Rios - RJ, torna públicas as condições 
que regem o seu Processo Seletivo 1ª edição 2022, para o s cursos   de 

 
CURSO Nº 

VAGAS 
REGIME TURNO PORTARIA 

Administração 
Bacharelado 

120 Seriado 
Semestral 

Manhã ou 
Noite 

Portaria nº 1.029 de 28 de setembro de 
2017 

Ciências Contábeis 
Bacharelado 

120 Seriado 
Semestral 

Manhã ou 
Noite 

Portaria nº 1.029 de 28 de setembro de 
2017 

Direito 

Bacharelado 
120 Seriado 

Semestral 
Manhã ou 

Noite 
Portaria nº 864 de 06 de dezembro de 

2018 

Enfermagem 
Bacharelado 

120 Seriado 
Semestral 

Manhã ou 
Noite 

Portaria nº 1.029 de 28 de setembro de 
2017 

Engenharia Civil 
Bacharelado 

120 Seriado 
Semestral 

Manhã ou 
Noite 

Portaria n.81 de 16 de fevereiro de 
2016 

Engenharia Mecânica 
Bacharelado 

120 Seriado 
Semestral 

Manhã ou 
Noite 

Portaria nº 1.029 de 28 de setembro de 
2017 

Farmácia 
Bacharelado 

120 
Seriado 
Semestral 

Manhã ou 
Noite 

Portaria nº 1.029 de 28 de setembro de 
2017 

 
1 - DA INSCRIÇÃO E MEIO DE SELEÇÃO 
 

No período de 04/11/2021 a 28/01/2022, estarão abertas as inscrições para o Processo Seletivo 2022-1, 
realizadas exclusivamente on-line no site www.univertix.net. 
 
Em razão da situação excepcional de pandemia, causada pela Covid-19, a Faculdade Vértice adotará o 
ENEM (Exame Nacional do Ensino Médio) como forma de seleção dos alunos, sendo considerado, para 
efeitos de classificação, o melhor resultado obtido pelo candidato nas edições de 2012 a 2020, caso o 
candidato tenha prestado o exame em mais de uma dessas edições. 
 
OBS: Os candidatos que não tiverem realizado a prova do ENEM ou que assim desejarem, poderão concorrer 
às vagas por meio de vestibular agendado, devendo entrar em contato pelo telefone (24) 2252-1012 para 
agendamento, cuja prova deverá ser realizada presencialmente, até o dia 28/01/2022, no campus da 
Faculdade Vertice Trirriense, em Três Rios/RJ. As informações sobre o conteúdo e critérios de avaliação 
estão disponibilizadas no Manual do Candidato, parte integrante desse edital. 
 
Para se inscrever, o candidato deverá preencher corretamente a ficha de requerimento de inscrição 
(fornecida pela secretaria da VÉRTICE ou na página www.univertix.net), informar o ANO de realização do 
ENEM e a Nota obtida no exame, além de anexar documento comprobatório retirado do site do INEP. 
 

No ato da inscrição o candidato deverá fazer, obrigatoriamente, a indicação da opção para o curso oferecido 
que pretende cursar e o turno de preferência. 
 
O candidato é o responsável pelas informações prestadas no momento de sua inscrição, especialmente 
CPF, Nome completo, Ano e Nota do Enem. Informações imprecisas ou incorretas implicam na eliminação 
do candidato, sem direito à devolução da taxa de inscrição. Em nenhuma hipótese será permitido a 
retificação dos dados informados no ato da inscrição. 
 

http://www.univertix.net/
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Em razão da situação excepcional, causada pela pandemia da COVID-19, que inviabilizou aos concluintes 
do Ensino Médio em 2021 de participar do ENEM em tempo hábil, o candidato que tiver participado do 
ENEM como “treineiro” e for concluinte do Ensino Médio até a data do início do ano letivo (com previsão 
para 07/02/2022), poderá concorrer às vagas disponibilizadas nesse edital. 
 
A inscrição implica no reconhecimento e na aceitação, pelo candidato, de todas as condições previstas 
neste Edital. 
 
Este Edital está disponível para consulta no site www.univertix.net. 
 
A taxa de inscrição é de R$ 30,00 (trinta reais), paga no ato da inscrição, que pode ser realizada com boleto 
bancário (disponível para download no próprio site). Em hipótese alguma será devolvida a taxa de inscrição. 
 
2 - DA SELEÇÃO, CLASSIFICAÇÃO E CRITÉRIO DE DESEMPATE 
 
Far-se-á com base nos pontos obtidos nas provas do ENEM, sendo considerado, para efeitos de 
classificação, o melhor resultado obtido pelo candidato nas edições de 2012 a 2020, caso o candidato tenha 
prestado o exame em mais de uma dessas edições. 
 
A classificação far-se-á na ORDEM DECRESCENTE dos pontos obtidos nas provas do ENEM, realizada no 
ano indicado pelo candidato. 
 
Será considerado eliminado o candidato que: 
NÃO preencher corretamente a ficha de inscrição; 
NÃO fornecer os dados corretos necessários à classificação; 
Serão eliminados ainda, sem prejuízo de outras sanções legais, inclusive penais, quando cabíveis, 
candidatos que por qualquer motivo utilizarem de meios fraudulentos na inscrição. 
 
Serão utilizados os seguintes critérios de desempate: 
a) maior pontuação obtida na prova de redação referente ao ano de realização indicado na inscrição; 
b) persistindo o empate, será observada a data de nascimento, sendo classificado o candidato de maior 
idade. 
 
3 – DA DIVULGAÇÃO DO RESULTADO 
 
O resultado do Processo Seletivo – 1º semestre/2022 será divulgado no site da Faculdade Univértix, 
www.univertix.net. 
 
4 – DA MATRICULA 
 
Os candidatos aprovados e classificados deverão efetuar suas matrículas do campus da Faculdade Univértix 
– Três Rios/RJ, com horários previamente agendados pelo telefone (24) 2252-1012, no horário de 9h às 12h 
e de 13h às 18h. 
 
Os candidatos classificados deverão apresentar-se pessoalmente para matrícula (não sendo aceito 
procurador), munidos dos seguintes documentos: 
 
a) 1 (uma) cópia autenticada do Certificado de Conclusão do Ensino Fundamenta e Médio e respectivo e 
Histórico Escolar ou Declaração de Concluinte do Ensino Médio até a data do início das aulas, dada a 
situação excepcional em razão da Pandemia causada pela Covid-19; 
b) 1 (uma) cópia autenticada do Diploma e Histórico Escolar, no caso de candidatos formados em curso de 
educação profissional técnica de nível médio; 
c) 1 (uma) cópia autenticada da Certidão de Nascimento ou de Casamento; 
d) 1 (uma) cópia autenticada da Carteira de Identidade;  

http://www.univertix.net/
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e) 1 (uma) cópia autenticada do Título de Eleitor e certidão de quitação eleitoral (que pode ser retirada através 
do site http://www.tse.jus.br/eleitor/certidoes/certidao-de-quitacao-eleitoral; 
f) 1 (uma) cópia autenticada do documento de comprovação de quitação de obrigações para com o serviço 
militar obrigatório (quando exigível); 
g) 1 (uma) cópia autenticada do cartão de inscrição no CPF; 
h) 1 (uma) cópia de um comprovante de residência do candidato; 
i) 2 (duas) fotos 3x4 recentes. 
j) comprovante de Resultado do ENEM (do ano indicado pelo aluno, em caso de participação em mais de 
uma edição) impresso no site do INEP. 
 
Obs: Identidade e CPF devem estar obrigatoriamente em folha única, separado dos demais. Os outros 
documentos podem estar numa única folha. 
 
Não serão aceitos documentos ou cópias rasurados e ilegíveis. 
 
Serão considerados desistentes das vagas os candidatos que não efetuarem matrícula no prazo estipulado.   
 
A conferência de documentos para matrícula será realizada somente nas datas previstas neste Edital.  
 
O candidato que tenha realizado estudos equivalentes ao Ensino Médio no exterior deverá apresentar 
Parecer de Equivalência de Estudos, emitido pela Secretaria de Educação. 
 
Os documentos em línguas estrangeiras deverão conter o visto da autoridade consular brasileira no país de 
origem e estarem acompanhados da respectiva tradução oficial. 
 
Menores deverão estar acompanhados dos pais ou responsáveis,  
 
Não será deferida a matrícula dos candidatos que não apresentem o comprovante de conclusão do Ensino 
Médio até a data prevista para início do ano letivo, caso em que será devolvido 80% (oitenta por cento) do 
valor pago à título de matricula, bem como daqueles com falta de outros documentos. 
 
Ao requerer matrícula, o candidato assume o compromisso de submeter-se às normas regimentais da 
Faculdade, em especial quanto às normas para realização de estágios, que poderão ser disponibilizados em 
horários diferentes daqueles estabelecidos para as disciplinas e em municípios circunvizinhos. 
 
Sem prejuízo de eventuais sanções civis e criminais cabíveis, será cancelada a matrícula, a qualquer tempo, 
se constatado que a classificação no processo seletivo e/ou matrícula ocorreu mediante fraude. 
 
5 – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS: 
 
O candidato convocado que efetuar sua matrícula, mas que for infrequente às aulas até o 10° dia útil de 
seu início, sem apresentação por escrito de uma justificativa aceitável pela Direção da FACULDADE 
VÉRTICE TRIRRIENSE, terá sua matrícula cancelada. 
 
A validade do presente Processo Seletivo refere-se exclusivamente às vagas disponíveis para 2022/1. 
 
Contra os resultados deste Processo Seletivo não caberá recurso de qualquer natureza; 
 
A FACULDADE VÉRTICE TRIRRIENSE se reserva ao direito de não implantar turma que não atinja 80% 
(oitenta por cento) de matrículas para as vagas disponíveis, havendo, neste caso, a devolução integral do 
valor pago referente à matrícula para os candidatos que efetivamente formalizaram suas matrículas. 
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No ato da inscrição, a escolha do turno para matrícula é feita de forma preferencial, reservando-se o direito 
da FACULDADE VÉRTICE TRIRRIENSE em remanejar os candidatos em função do preenchimento de 
turmas. 
 
A adesão da FACULDADE VÉRTICE TRIRRIENSE ao programa do FIES no ano de 2021 estará 
condicionada às regras a serem estabelecidas/alteradas pelo governo federal para o respectivo ano, 
principalmente no tocante à forma de ressarcimento dos valores das mensalidades escolares; 
 
A adesão da FACULDADE VÉRTICE TRIRRIENSE ao ProUni no ano de 2021 também estará condicionada 
às regras a serem estabelecidas/alteradas pelo governo federal para o respectivo ano, principalmente no 
tocante à forma de ressarcimento dos valores das mensalidades escolares; 
 
Dos alunos matriculados nos cursos da área de Saúde (Enfermagem, Farmácia e Odontologia) exige-se o 
uso de roupa branca. 
 
Em todos os cursos da FACULDADE VÉRTICE TRIRRIENSE, são exigidos dos alunos a realização de 
estágios curriculares obrigatórios, para os quais os alunos deverão ter disponibilidade de tempo para cumpri-
los a contento, segundo as normas estabelecidas pela legislação específica, bem como pelo regimento da 
Faculdade Vértice. 
 
Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Organizadora do Processo Seletivo da FACULDADE 
VÉRTICE TRIRRIENSE. 
 
 

Três Rios/RJ, 04 de novembro de 2021. 

 
Prof. Lucio Flavio Sleutjes  

Diretor Geral 

 
 
 


