RETIFICAÇÃO DO EDITAL DO PROCESSO SELETIVO CLASSIFICATÓRIO
2022/2
RETIFICAÇÃO Nº 01 DE 03 DE JULHO DE 2022
O vice-presidente acadêmico da ESPM, em consonância com o regimento da Instituição, torna
pública as retificações do processo seletivo classificatório para ingresso nos cursos de graduação
2022/2 por meio de transferência interna de curso, transferência externa entre faculdades e 2ª
graduação para preenchimento de vagas remanescentes dos cursos de graduação da ESPM
referentes ao 2º semestre de 2022. As inscrições estarão abertas, exclusivamente pelo site da
ESPM: www.espm.br.

Onde se lê:
9 - PROVA
A segunda etapa do processo seletivo será realizada no dia 15 de julho de 2022, das 14h às
16h30, quando o candidato deverá realizar uma redação online, seguindo as orientações na
plataforma disponível.
A prova ficará disponível das 14h às 16h30, caso o candidato acesse a prova após às 14h,
ainda assim, a prova será encerrada às 16h30.
O candidato receberá login e senha de acesso a plataforma onde deverá realizar a segunda
etapa do processo. Serão enviadas também, as informações sobre os requisitos de sistema
necessários e o contato para suporte técnico.
Ao acessar o ambiente virtual, o candidato deverá:
1) Desenvolver uma redação.
2) Seguindo o tema proposto, o candidato deverá escrever uma redação entre 300 e 400
palavras na caixa de texto exibida na tela.
A ESPM poderá fazer a validação de originalidade da redação através da utilização de um
sistema antiplágio.
Mais informações sobre o processo de redação, no Anexo I deste Edital.

Leia-se:
9 - PROVA
A segunda etapa do processo seletivo será realizada no dia 18 de julho de 2022, das 14h às
16h30, quando o candidato deverá realizar uma redação online, seguindo as orientações na
plataforma disponível.

A prova ficará disponível das 14h às 16h30, caso o candidato acesse a prova após às 14h,
ainda assim, a prova será encerrada às 16h30.
O candidato receberá login e senha de acesso a plataforma onde deverá realizar a segunda
etapa do processo. Serão enviadas também, as informações sobre os requisitos de sistema
necessários e o contato para suporte técnico.
Ao acessar o ambiente virtual, o candidato deverá:
1) Desenvolver uma redação.
2) Seguindo o tema proposto, o candidato deverá escrever uma redação entre 300 e 400
palavras na caixa de texto exibida na tela.
A ESPM poderá fazer a validação de originalidade da redação através da utilização de um
sistema antiplágio.
Mais informações sobre o processo de redação, no Anexo I deste Edital.

Os demais itens do Edital do Processo Seletivo 2022/1
permanecem inalterados.
São Paulo, 03 de Julho de 20221.
Alexandre Gracioso
Vice-Presidente Acadêmico
ESPM

