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REF.: Oferecimento de Vagas para o Curso de Engenharia 

 

1. Justificativa 
 
Considerando a Portaria Nº. 403, de 22/9/2011 do Ministério da Educação que autoriza 
as Faculdades Oswaldo Cruz a oferecerem o curso de Bacharelado em Engenharia civil 
de acordo com publicação no Diário Oficial da União em 03/10/2011, a presidência do 
Processo Seletivo 2012, após consulta à Entidade Mantenedora e ouvidos o Diretor da 
Escola Superior de Química, prof. Antonio Del Priore Filho e o coordenador do curso, 
prof.Ms. Edson Elias Matar, achou por bem incluir o curso no Processo Seletivo 2012, 
objeto de Edital publicado em 01 de junho de 2011, ora em andamento. 
 

2. Quadro de Vagas 

Unidade  Vagas  Total 

Engenharias    Matutino  Noturno    

Engenharia Civil ESQ  65  130  195 

 
2.1. Com a oferta de vagas para o curso de Engenharia Civil, o Processo Seletivo 2012 

das Faculdades Oswaldo Cruz, soma um total de 1667 vagas para seus diversos 
cursos e habilitações, posto que o Processo é unificado ao das Faculdades 
Integradas Interamericanas – FAITER e ao da Faculdade de Tecnologia Oswaldo 
Cruz – FATEC, cada qual com Edital próprio. 
 

3. DA INSCRIÇÃO 
 

3.1. A inscrição implica na aceitação, pelo candidato, das normas constantes do Edital 
Unificado do Processo Seletivo 2012, também disponível para consulta no website 
da instituição, www.oswaldocruz.br.  
 

3.2. O período de inscrições para esse curso terá um calendário próprio, com dois 
exames presenciais, o primeiro, no dia 12 de novembro, será comum com os 
demais cursos oferecidos e, um novo exame, no dia 17 de dezembro, 
especificamente voltado para os candidatos de Engenharia Civil. 
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3.3. Calendário 

Exame do dia 12 de novembro de 2011. 
 
Inscrições – 26 de outubro a 10 de novembro de 2011; 
Boletim do ENEM – data limite para entrega: 10 de novembro de 2011 (até as 20h00); 

Exame – Dia 12 de novembro de 2011 – às 13h00; 

Divulgação do Gabarito – dia 12 de novembro de 2011 – após as 20h00; 

1ª Chamada – dia 16 de novembro de 2011; 

Matrículas – dias 16 e 17 de novembro de 2011; 
2ª Chamada – dia 21 de novembro de 2011; 
Matrículas – dias 21 e 22 de novembro de 2011. 
 
Exame do dia 17 de dezembro de 2011 
(apenas para candidatos a Engenharia Civil) 
 
Inscrições – 13 de novembro a 15 de dezembro de 2011; 
Boletim do ENEM – data limite para entrega: 15 de dezembro de 2011 (até as 20h00); 
Exame – dia 17 de dezembro de 2011 – às 13h00; 
Divulgação do Gabarito – dia 17 de dezembro de 2011 – após as 20h00; 
1ª Chamada – dia 21 de dezembro de 2011; 
Matrículas – dias 21 e 22 de dezembro de 2011; 
2ª Chamada – dia 23 de dezembro de 2011; 
Matrículas – dias 23 de dezembro de 2011; 
 

3.4. A inscrição pode ser efetuada pelo candidato, pelos pais ou responsáveis no 
website da instituição, www.oswaldocruz.br ou pessoalmente, à Rua Brigadeiro 
Galvão, nº 564, Barra Funda – São Paulo (Prédio II – sala 2301 – Atendimento ao 
Candidato), de segunda a sexta-feira das 10h às 21h e aos sábados das 10h às 13h. 
 

3.5. Para efetivar a inscrição o candidato deverá efetuar o pagamento de uma taxa no 
valor de R$ 45,00 (quarenta e cinco Reais) para submeter-se ao exame tradicional 
ou concorrer a uma vaga pelo ENEM, ou uma taxa de R$ 85,00 (oitenta e cinco 
Reais) para submeter-se a uma entrevista. As taxas poderão ser pagas na rede 
bancária, na tesouraria da escola, ou por meio eletrônico, utilizando o site do seu 
Banco. Também é possível efetuar o pagamento, via cartão de crédito, diretamente 
na página de inscrição. 
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3.6. O candidato poderá escolher, no ato da inscrição, até três opções de cursos entre 

aqueles oferecidos pelas Faculdades Oswaldo Cruz, FAITER ou FATEC, nos 
períodos matutino ou noturno. Também é facultada ao candidato a escolha da 
língua estrangeira, inglês ou espanhol, na qual pretende ser examinado; 
 

3.7. Candidatos de exames anteriores do PS 2012 classificados ou não, poderão pedir 
reclassificação para concorrer a uma vaga no curso de Engenharia Civil; 
 

3.8. Alunos provenientes de etapas anteriores do PS 2012, já matriculados, poderão 
solicitar transferência para o curso de Engenharia Civil; 
 

3.9. Candidatos de exames anteriores do PS 2012, classificados ou não, poderão se 
inscrever no curso de Engenharia Civil como primeira opção; 
 

3.10. Em hipótese alguma haverá a devolução dos valores referentes à taxa de inscrição. 

 

4. DO RECONHECIMENTO/AUTORIZAÇÃO DOS CURSOS 

 
Autorizado pela Portaria Nº 403, de 22/9/2011, D.O.U. de 03/10/2011 

 
5. DO NÚMERO DE ALUNOS POR TURMA 

 
5.1. Não serão implantadas turmas com número inferior a 40 alunos devidamente 

matriculados. Nesses casos, cada aluno fará jus à devolução de todos os valores 
pagos, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês. 

 
5.2. Engenharia Civil, uma turma com até 65 alunos no período matutino e duas turmas   

com até 65 alunos cada no período noturno. 
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6. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

6.1. Este aditivo ao Edital Processo Seletivo Unificado 2012 é restrito ao curso de 
Engenharia Civil, não revogando nenhuma das determinações do Edital mencionado. 

 

 

São Paulo, 25 de outubro de 2011. 

 

Wladimir Catanzaro 
Presidente do Processo Seletivo Unificado 2012 

 
 
 
 
 

 

 

 

 


