RETIFICAÇÃO DO EDITAL DO PROCESSO SELETIVO CLASSIFICATÓRIO 2023/1

RETIFICAÇÃO Nº 2 DE 21 DE SETEMBRO DE 2022
O vice-presidente acadêmico da ESPM, em consonância com o regimento da Instituição,
torna pública as retificações dos processos seletivos classificatórios referentes ao 1º
semestre de 2023. As inscrições estarão abertas, exclusivamente pelo site da ESPM:
www.espm.br/vestibular.

ONDE SE LÊ:
7.4 – Prova

O processo seletivo VESTIBULAR será composto por 2 (duas) etapas, uma online e uma
presencial.
A etapa online é composta por uma entrevista. A entrevista tem o objetivo de avaliar o
desempenho do candidato considerando as competências gerais da educação básica
definidas na Base Nacional Comum Curricular, especialmente as capacidades de
planejamento, comunicação oral e solução de problemas, além de favorecer o
entendimento da proposta pedagógica da ESPM e do curso escolhido.
A etapa presencial será composta por uma prova com 80 questões (português,
matemática, inglês e Humanidades e Cultura Geral Contemporânea) e a redação. O
programa da prova pode ser consultado no ANEXO II deste edital.
ETAPA ONLINE:
•

ENTREVISTA
o A ENTREVISTA terá duração de até 30 min que será realizada através de
agendamento pelo site no período de 15 de setembro a 22 de novembro de 2022.
No ato da entrevista, o (a) candidato (a) deverá apresentar o documento original.
o O agendamento ocorrerá automaticamente pelo sistema de inscrição após a
comprovação do pagamento da taxa de inscrição.
o Caso o candidato não compareça a entrevista na data agendada, terá direito a uma
remarcação. Deverá realizá-la com até 5 dias da data do agendamento automático
realizado pelo sistema. A remarcação deverá ser realizada no site da ESPM no link
INSCREVA-SE (acesso a sua área restrita). Passado o período de 5 dias caso o
candidato não realize o agendamento, o sistema automaticamente fará um novo
agendamento da entrevista com 15 dias futuros.

OBSERVAÇÃO: as inscrições realizadas nas duas últimas semanas, não poderão
remarcar a entrevista por não haver tempo hábil até a data do término da inscrição.
IMPORTANTE: Será permitida apenas uma remarcação da data da entrevista. Caso o
candidato não compareça na segunda possibilidade de agendamento, será
automaticamente desclassificado.
Mais informações sobre o processo de entrevistas, incluindo critério de avaliação e
referências bibliográficas, no Anexo I deste Edital.
ETAPA PRESENCIAL:
A etapa presencial do processo seletivo VESTIBULAR acontecerá no dia 27 de novembro
de 2022, das 10h às 15h. O candidato deverá chegar ao local da prova às 9h, munido de
documento de identidade original e caneta esferográfica preta ou azul escura. Não será
permitida a entrada de candidatos nos locais da prova após o fechamento dos portões,
o que ocorrerá pontualmente às 9h45.
Na ausência de cédula de identidade expedida pela Secretaria da Segurança Pública,
será aceito um dos seguintes documentos: Cédula de Identidade das Forças Armadas e
da Polícia Militar, Cédula de Identidade para Estrangeiros emitida por autoridade
brasileira, Certificado de Reservista, Carteira de Trabalho, Passaporte, Carteira de
Habilitação com foto, Cédula de Identidade fornecida por Ordem ou Conselho
Profissional, como as do CREA e OAB (somente serão aceitos documentos originais). Os
(As) candidatos (as) que não apresentarem um documento de identidade original no dia
do exame serão impedidos de realizarem a prova.
A prova será composta por 80 questões (português, matemática, inglês e
Humanidades e Cultura Geral Contemporânea) e a redação. O programa da prova
pode ser consultado no ANEXO II deste edital.
A divulgação dos locais de exame estará disponível no site da ESPM, na sexta-feira, dia
25 de novembro de 2022 a partir das 17h. Serão considerados como candidatos
inscritos aqueles que, além da inscrição no site, façam a quitação da taxa de inscrição
na rede bancária ou cartão de crédito.
O processo seletivo será constituído das seguintes avaliações:
PROCESSO SELETIVO PARA O VESTIBULAR - ESPM 2023/1
Humanidades e Total
Entrevista Redação Português Matemática Inglês Cultura Geral
de
Contemporânea Pontos

Peso

4

4

1

1

1

1

Pontos

40

40

20

20

10

30

160

LEIA-SE:
7.4 – Prova

O processo seletivo VESTIBULAR será composto por 2 (duas) etapas, uma online e uma
presencial.
A etapa online é composta por uma entrevista. A entrevista tem o objetivo de avaliar o
desempenho do candidato considerando as competências gerais da educação básica
definidas na Base Nacional Comum Curricular, especialmente as capacidades de
planejamento, comunicação oral e solução de problemas, além de favorecer o
entendimento da proposta pedagógica da ESPM e do curso escolhido.
A etapa presencial será composta por uma prova com 80 questões (português,
matemática, inglês e Humanidades e Cultura Geral Contemporânea) e a redação. O
programa da prova pode ser consultado no ANEXO II deste edital.
ETAPA ONLINE:
•

ENTREVISTA
o A ENTREVISTA terá duração de até 30 min que será realizada através de
agendamento pelo site no período de 15 de setembro a 22 de novembro de 2022.
No ato da entrevista, o (a) candidato (a) deverá apresentar o documento original.
o O agendamento ocorrerá automaticamente pelo sistema de inscrição após a
comprovação do pagamento da taxa de inscrição.
o Caso o candidato não compareça a entrevista na data agendada, terá direito a uma
remarcação. Deverá realizá-la com até 5 dias da data do agendamento automático
realizado pelo sistema. A remarcação deverá ser realizada no site da ESPM no link
INSCREVA-SE (acesso a sua área restrita). Passado o período de 5 dias caso o
candidato não realize o agendamento, o sistema automaticamente fará um novo
agendamento da entrevista com 15 dias futuros.
o Os horários das entrevistas respeitarão o horário de Brasília independentemente da
localidade do candidato.

OBSERVAÇÃO: as inscrições realizadas nas duas últimas semanas, não poderão
remarcar a entrevista por não haver tempo hábil até a data do término da inscrição.

IMPORTANTE: Será permitida apenas uma remarcação da data da entrevista. Caso o
candidato não compareça na segunda possibilidade de agendamento, será
automaticamente desclassificado.
Mais informações sobre o processo de entrevistas, incluindo critério de avaliação e
referências bibliográficas, no Anexo I deste Edital.
ETAPA PRESENCIAL:
A etapa presencial do processo seletivo VESTIBULAR acontecerá no dia 27 de novembro
de 2022, das 10h às 15h (horário de Brasília). O (A) candidato (a) deverá chegar ao local
da prova às 9h (horário de Brasília), munido de documento de identidade original e
caneta esferográfica preta ou azul escura. Não será permitida a entrada de candidatos
nos locais da prova após o fechamento dos portões, o que ocorrerá pontualmente às
9h45 (horário de Brasília).
Na ausência de cédula de identidade expedida pela Secretaria da Segurança Pública,
será aceito um dos seguintes documentos: Cédula de Identidade das Forças Armadas e
da Polícia Militar, Cédula de Identidade para Estrangeiros emitida por autoridade
brasileira, Certificado de Reservista, Carteira de Trabalho, Passaporte, Carteira de
Habilitação com foto, Cédula de Identidade fornecida por Ordem ou Conselho
Profissional, como as do CREA e OAB (somente serão aceitos documentos originais). Os
(As) candidatos (as) que não apresentarem um documento de identidade original no dia
do exame serão impedidos de realizarem a prova.
OPÇÃO DE LOCAL DE PROVA
No ato da inscrição, o (a)candidato (a) deverá escolher a localidade na qual realizará a
prova. A prova ingresso na ESPM SP no Vestibular 2023/1 será aplicada nas seguintes
cidades: São Paulo (SP) e Manaus (AM). Os (As) candidatos (as) deverão escolher o local
de prova no ato da inscrição e essa escolha não poderá ser alterada posteriormente.
São Paulo - SP: O exame será realizado na unidade Álvaro Alvim, da ESPM, localizada
na Vila Mariana: Rua Dr. Álvaro Alvim, 123 e, se necessário, também na unidade Joaquim
Távora: Rua Joaquim Távora, 1.240 — Vila Mariana – SP.
Manaus - AM: O exame será realizado na Fundação Matias Machline - Avenida
Ministro Mário Andreazza, 916 - Distrito Industrial – Manaus – AM.
A prova será composta por 80 questões (português, matemática, inglês e
Humanidades e Cultura Geral Contemporânea) e a redação. O programa da prova
pode ser consultado no ANEXO II deste edital.

A divulgação dos locais de exame estará disponível no site da ESPM, na sexta-feira, dia
25 de novembro de 2022 a partir das 17h (horário de Brasília). Serão considerados
como candidatos inscritos aqueles que, além da inscrição no site, façam a quitação da
taxa de inscrição na rede bancária ou cartão de crédito.
O processo seletivo será constituído das seguintes avaliações:
PROCESSO SELETIVO PARA O VESTIBULAR - ESPM 2023/1
Humanidades e Total
Entrevista Redação Português Matemática Inglês Cultura Geral
de
Contemporânea Pontos
Peso

4

4

1

1

1

1

Pontos

40

40

20

20

10

30

160

Os demais itens do Edital do Processo Seletivo 2023/1 permanecem inalterados.
São Paulo, 21 de setembro de 2022.
Alexandre Gracioso
Vice-Presidente Acadêmico
ESPM

