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Edital Nº 01 – Seleção de Talentos 2019.2
O Ibmec São Paulo, por meio de seu Diretor Geral, no uso de suas atribuições legais, torna público, para
conhecimento dos interessados, o presente Edital, contendo as normas, rotinas e procedimentos referentes à
realização do Processo Seletivo Transferência e Processo Seletivo Segunda Graduação, para
preenchimento das vagas ofertadas para o segundo período letivo de 2019.2. Tais processos seletivos são
destinados aos candidatos que desejem ingressar fazendo a Transferência de outra Instituição de Ensino ou
através de uma Segunda Graduação, já tendo concluído a sua primeira graduação.

1. Da Validade
o Os processos seletivos anunciados neste edital terão validade para a admissão no segundo período
letivo de 2019, nos cursos de graduação ofertados pelo Ibmec. Não serão aceitas reservas de vagas
para admissão em outros períodos letivos.

2. Das Inscrições – Período, Taxas e pagamento
o A inscrição para os processos seletivos deve ser feita pelo candidato exclusivamente via internet,
mediante o preenchimento da ficha de inscrição e pagamento das taxas do processo. Ao realizar
sua inscrição em qualquer um dos Processos Seletivos, o candidato aceita integralmente as regras
e condições impostas neste edital.
o O candidato deverá efetuar o pagamento conforme período e valores estipulados abaixo:
Processos

Período de Inscrição

Processo Seletivo de Transferência
e Segunda Graduação

De 26 de março a 05 de julho de
2019

Taxa de Inscrição
R$50,00

o O pagamento da taxa de inscrição deve ser feito por cartão de crédito ou por boleto bancário,
estando essas duas opções disponíveis com formulário eletrônico de inscrição até o dia 5 de julho
de 2019.
o A inscrição somente será validada após a confirmação do pagamento bancário.
o O candidato deverá verificar se sua inscrição está confirmada acessando o endereço
www.ibmec.br/sp. Caso o candidato não encontre a sua inscrição e tenha comprovantes da
finalização da ficha de inscrição e do pagamento, deve entrar em contato com o Ibmec, anexando
tais documentados pelo e-mail admissoessp@ibmec.edu.br
o O pagamento da taxa de inscrição efetuado fora do prazo definido por este instrumento não terá
validade e o candidato não será considerado efetivamente inscrito.
o Na hipótese de desistência da participação no processo seletivo por parte do candidato após o
pagamento, não haverá sob hipótese alguma, a devolução do valor pago.
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o Ao inscrever-se, o candidato deverá indicar o curso e turno que deseja estudar, conforme tabelas
constantes do item 5 deste Edital e da barra de opções do Formulário de Inscrição.
o Somente será aceita uma inscrição para cada candidato por processo seletivo, que concorrerá a uma
única vaga no curso e turno de sua opção. Caso, seja constatada mais de uma inscrição, será
validado a data da última inscrição paga.

3. Do Processo Seletivo Transferência e Segunda Graduação – Critérios para Seleção
Os processos seletivos de Transferência Externa e de Segunda Graduação possuem uma entrevista
como etapa obrigatória.

Processo Seletivo Segunda Graduação
O candidato deverá comprovar, na época da solicitação, diploma ou certificado de graduação da
Instituição de Ensino Superior (IES) de origem constando o reconhecimento ou autorização de
funcionamento do curso pelo MEC e deverá participar da etapa de entrevistas. O agendamento e
confirmação da entrevista serão realizados via e-mail admissoessp@ibmec.edu.br .
Processo Seletivo Transferência Externa
O candidato deverá comprovar, na época da solicitação, vínculo de registro com a Instituição de Ensino
Superior (IES) de origem, ou seja, ter sua matrícula ativa, dentro dos prazos regimentais, constando o
reconhecimento ou autorização de funcionamento do curso pelo MEC e deverão participar da etapa de
entrevistas.

O

agendamento

e

confirmação

da

entrevista

serão

realizados

via

e-mail

admissoessp@ibmec.edu.br.

O candidato deverá enviar a documentação no período de acordo com o calendário descrito no item 4:
a) Histórico Escolar completo do curso de origem, contendo carga horária de cada unidade curricular
(disciplina) cursada, inclusive estágio ou outras atividades, com as respectivas frequências e notas
obtidas (no mesmo deve constar a forma de ingresso, nota e classificação);
b) Programas das disciplinas cursadas, fornecidas pela Instituição de origem, com autenticação da

instituição para validação do Aproveitamento de Estudos

4. Cronograma do processo seletivo – Transferência Externa e Segunda Graduação
Cronograma – Transferência Externa e Segunda Graduação
Inscrições, realização das entrevistas e envio da
documentação

De 26 de março a 5 de julho

o O candidato classificado e convocado na forma deste Edital adquirirá direito à matrícula no curso
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de sua opção, observando o período para sua efetivação definido acima e publicado no site
https://www.ibmec.br/sp.
o A eventual convocação para matrícula será feita conforme forem realizadas a análise da
documentação e entrevista.

5. Dos cursos ofertados
Os seguintes cursos serão ofertados para os processos seletivos de Transferência Externa e de Segunda
Graduação para o segundo semestre letivo de 2019:

Curso

Turno

Administração

Integral

Ciências Econômicas

Integral

Direito

Integral

Relações Internacionais

Integral

6. Documentação Obrigatória para efetuar a matrícula
o Para a efetivação da matrícula, o candidato convocado, ou seu procurador legal (portador de
procuração do candidato, com firma reconhecida), deverá comparecer ao Ibmec no setor de
Admissões munido de toda a documentação exigida, conforme listas a seguir:
o Brasileiros:
1. Cédula de Identidade;
2. CPF;
3. Comprovante de Residência;
4. Certidão de Nascimento ou de Casamento;
5. Certificado de Conclusão do Ensino Médio;
6. Histórico Escolar do Ensino Médio
7. Foto 3x4
o Estrangeiros:
1. Registro Nacional de Estrangeiros (RNE)
2. CPF;
3. Certidão de Nascimento ou de Casamento;
4. Certificado de Conclusão do Ensino Médio ou equivalente
5. Passaporte com visto permanente ou temporário e dentro do prazo de validade
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o Todos os documentos, para brasileiros ou estrangeiros, deverão ser entregues em uma cópia
autenticada ou em cópia simples apresentada juntamente com a original.
o O candidato brasileiro ou estrangeiro que tenha concluído o Ensino Médio no exterior deverá
apresentar, além dos documentos acima:
6. Prova de Equivalência de estudos, fornecida por autoridade competente no Brasil
(CEE ou CFE/MEC), realizada em data anterior à inscrição no Processo Seletivo, e
publicado no D.O.U;
7. Tradução juramentada do Histórico Escolar e do Certificado de Conclusão do Ensino
Médio.
o O candidato que, dentro do prazo estipulado neste Edital, não comparecer ao local indicado ou não
apresentar a documentação nele exigida, perderá o direito à vaga e não terá qualquer eficácia a sua
classificação no processo seletivo.

7. Do Regime Escolar e Semestralidade
o Todos os cursos ofertados neste Edital serão ministrados em regime seriado com matrícula
semestral.
o A semestralidade dos cursos referidos em item anterior será paga em 6 (seis) parcelas mensais,
sendo a 1ª parcela paga no ato da matrícula e o restante no dia 08 de cada mês.

8. Das Disposições Finais
o Serão nulas de pleno direito, a qualquer época, a classificação no processo seletivo e a matrícula
do candidato, cuja inscrição houver sido feita em inobservância ao disposto neste Edital, usando
documentos falsos ou outros meios ilícitos.
o O Ibmec poderá, a seu critério e em atendimento aos interesses, prorrogar os prazos estabelecidos
para a inscrição de candidatos para a segunda fase, bem como os prazos para realização das
chamadas de candidatos aprovados.
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