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FACULDADE DE DIREITO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO 
Autarquia Municipal 

 
EDITAL Nº 01/2023  

 
 

A FACULDADE DE DIREITO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - Autarquia Municipal, faz saber aos 

interessados que as inscrições para o VESTIBULAR/PROCESSO SELETIVO ANTECIPADO - FDSBC 

2023 serão realizadas no período de 31 de agosto a 17 de outubro de 2022. A forma de acesso será 

Concurso Vestibular organizado em parceria com Fundação para o Vestibular da Universidade Estadual 

Paulista “Júlio de Mesquita Filho” - VUNESP, conforme condições a seguir especificadas: 

 

1. VAGAS E SISTEMA DE COTAS 

1.1. O VESTIBULAR/PROCESSO SELETIVO ANTECIPADO - FDSBC 2023 disponibilizará 

240 (duzentos e quarenta) vagas distribuídas entre o período Diurno e Noturno, incluídas as vagas de 

ingresso pelo sistema de cotas, sendo: 

2. Vagas oferecidas Vagas (excluídas as cotas) 
Vagas disponibilizadas pelo

sistema de cotas 

 

85% (102 vagas) 
7,5% 7,5% 

Período DIURNO    
120 vagas 

(9 vagas) (9 vagas) 

 
Lista Geral 

Cotas raciais 
- PPI 

(Pretos, Pardos e 
Indígenas) 

Cotas Sociais: 
egressos da 
rede pública 

 

85% (102 vagas) 
7,5% 7,5% 

Período NOTURNO 
120 vagas 

(9 vagas) (9 vagas) 

 
Lista Geral 

Cotas raciais 
- PPI 

(Pretos, Pardos e 
Indígenas) 

Cotas Sociais: 
egressos da 
rede pública 

TOTAL: 240 vagas 204 vagas 18 vagas 18 vagas 
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1.2. O sistema de cotas instituído pela FDSBC visa assegurar SOMENTE O INGRESSO, ao 

ensino superior de candidatos considerados:  

a) negros (pretos e pardos) e indígenas (conforme classificação oficial do IBGE) ou, 

b) alunos egressos da rede pública que tenham cursado do 6º ao 9º ano do Ensino 

Fundamental (ou equivalente), além de todas as séries do Ensino Médio (ou equivalente) 

também da rede pública em todo o Território Nacional. 

1.2.1. Não há nenhuma garantia de bolsa de estudos ou descontos na mensalidade para 

os alunos ingressantes através do sistema de cotas. No entanto, há oportunidades para o aluno 

cotista, após estar regularmente matriculado, participar dos programas de seleção de bolsas 

com regras e finalidades específicas. 

1.2.2. Para concorrer às vagas destinadas às cotas raciais (item a - candidatos PPI – 

pretos, pardos e indígenas) o candidato preto ou pardo deverá comparecer no dia definido em 

calendário para preencher de próprio punho e assinar a autodeclaração (conforme modelo 

divulgado no Manual do Candidato), bem como enviar juntamente com a documentação, uma 

foto 3x4 colorida e atual. A ausência do candidato no dia estabelecido para o preenchimento e 

entrega da autodeclaração levará a não confirmação de sua matrícula, bem como a perda da 

vaga.  

1.2.3. O candidato menor de 18 anos deverá comparecer à FDSBC acompanhado do 

responsável legal ou pai/mãe para preenchimento da autodeclaração, devendo o documento ter 

a assinatura de ambos. 

1.2.4. O candidato que não puder comparecer no dia indicado para o preenchimento da 

autodeclaração deverá deixar o documento devidamente redigido de próprio punho (conforme 

modelo divulgado no Manual do Candidato) assinado e com a sua firma reconhecida para que 

terceiros façam a entrega na data indicada no calendário. 

1.2.5. A autodeclaração deverá ser baseada no fenótipo preto ou pardo, ou seja, no 

conjunto de características/traços observáveis da etnia advindos do genótipo. 

1.2.6. Na condição de cotista racial indígena, o candidato deverá comprovar sua 

condição por meio de uma declaração emitida pela FUNAI, que informe detalhes de sua 

comunidade e etnia, ou por meio de declaração da própria comunidade, assinada por sua(s) 

liderança(s), a qual ateste a condição étnica do candidato. A declaração deverá ser juntada aos 

documentos para matrícula. 
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1.2.7. Para os candidatos que concorrerão às vagas destinadas as cotas sociais (item b) 

a comprovação da escolaridade se dará no ato da matrícula, com a entrega das cópias dos 

históricos escolares do ensino fundamental e médio, comprovando o curso em escola da rede 

pública em todas as séries especificadas no Manual do Candidato. A ausência de um destes 

documentos ensejará na perda da vaga. 

1.2.8. Entende-se por rede pública de ensino as instituições educacionais criadas ou 

incorporadas, mantidas e administradas pelo Poder Público, nos termos do inciso I, do artigo 19, 

da Lei Federal nº 9394, de 20 de dezembro de 1996. Excluem-se deste rol as escolas do 

sistema S - SENAI, SESI, SENAC, SESC - Fundações ou Cooperativas que, apesar de serem 

gratuitas, são mantidas pelo sistema privado, bem como as escolas particulares de ensino que 

oferecem bolsas de estudo. 

1.2.9. Todos os candidatos concorrerão em igualdade de condições, no que diz respeito 

ao conteúdo e avaliação de provas. 

1.2.10. Para fins de classificação no processo seletivo poderão ser divulgadas três listas: 

uma lista geral, outra de cotas raciais, com os candidatos que se autodeclararam pretos, pardos 

ou indígenas e, por fim, uma terceira lista com os candidatos egressos da rede pública de ensino 

a partir do 6º ano do ensino fundamental ou equivalente. 

1.2.11. A convocação se dará conforme o número de vagas e a pontuação do candidato. 

Desta forma, se a pontuação do candidato for suficiente para aprovação na lista geral, este será 

remanejado da lista de cotas para a lista geral, o que promoverá a abertura de vaga para os 

próximos candidatos inscritos como cotistas. 

1.2.12. As vagas reservadas para cotistas não preenchidas serão disponibilizadas nas 

próximas chamadas do vestibular para candidatos das mesmas listas que deram origem às 

referidas vagas. 

 

2. DAS INSCRIÇÕES  

2.1. As inscrições estarão abertas das 10 horas de 31 de agosto às 23h59min a 17 de outubro 

de 2022, disponíveis exclusivamente pela internet, no site www.vunesp.com.br, mediante o 

preenchimento da ficha de inscrição e o pagamento do valor correspondente à taxa de inscrição de    

R$ 45,17 (Quarenta e cinco reais e dezessete centavos), por boleto bancário, em qualquer agência 

bancária. A efetivação da inscrição dar-se-á somente com o pagamento do boleto bancário.  
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2.2. No dia 17/10/2022, as inscrições encerram-se às 23h59min e o prazo para o pagamento 

do boleto bancário expira no dia 18/10/2022. 

2.3. Não serão aceitas inscrições por e-mail, via postal, telefone, FAX ou por qualquer outro 

meio não especificado neste Edital. 

2.4. Cada candidato poderá efetivar apenas uma inscrição para o Processo Seletivo de que 

trata este edital. Havendo mais de uma inscrição, prevalecerá a última (protocolo numericamente 

maior). 

2.5. O pagamento da taxa de inscrição no valor de R$ 45,17 (Quarenta e cinco reais e 

dezessete centavos), deverá ser efetuado exclusivamente por meio do boleto bancário emitido no ato 

da inscrição, impreterivelmente até a data de vencimento impressa no mesmo. Não serão concedidas 

isenções de taxa de inscrição e/ou dilações de prazo de vencimento. 

2.6. A Não compensação de cheque utilizado para pagamento da taxa de inscrição implicará 

no cancelamento da mesma e a consequente eliminação do candidato do presente Processo Seletivo. 

2.7. Não haverá, sob nenhuma hipótese, devolução da taxa de inscrição e a mesma terá 

validade exclusiva para o Processo Seletivo de que trata este edital. 

2.8. A inscrição só será válida após a compensação bancária. 

2.9. Candidato que necessite de condições especiais para realização das provas deverá: 

a) se inscrever pela internet e declarar a sua necessidade na ficha de inscrição. 

b) enviar, por meio de upload, laudo emitido por médico identificado pelo nome e o seu 

número de registro profissional, que descreva com precisão a natureza, o tipo e o grau da 

deficiência, com expressa referência ao código correspondente da Classificação Internacional de 

Doenças (CID), bem como as condições necessárias para a realização das provas. 

2.9.1. Após a finalização do preenchimento do formulário de inscrição, o candidato 

deverá acessar a “Área do Candidato”, selecionar o link “Envio de Documentos”, e realizar o 

envio dos documentos por meio digital (upload). 

2.9.2. Os documentos selecionados para envio deverão ser digitalizados com tamanho 

de até 500kB, e em uma das seguintes extensões: “pdf” ou “png” ou “jpg” ou “jpeg”. 

2.10.  Não serão avaliados os documentos ilegíveis e/ou com rasuras ou proveniente de 

arquivo corrompido, bem como não serão considerados os documentos enviados pelos correios, por e-

mail ou por quaisquer outras formas não especificadas neste Edital. 

2.11. Aos candidatos: 

2.11.1. Com deficiência visual: 
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a) visual (cego): o candidato utilizará software ledor de tela específico para este fim. 

b) visual (com baixa visão): será possível ampliar a(s) prova(s) do candidato por meio do 

recurso próprio do sistema. 

c) daltônico: será possível adaptar a(s) prova(s) do candidato por meio de recurso próprio 

do sistema. 

 

2.12. Aos demais candidatos: Serão analisadas as especificidades e o candidato receberá as 

orientações específicas para cada necessidade. 

2.13. O candidato deverá acompanhar o deferimento da sua solicitação pelo site da Fundação 

VUNESP (www.vunesp.com.br). 

2.14. Os candidatos poderão obter a confirmação sobre a efetivação de suas inscrições no site 

da Fundação Vunesp (www.vunesp.com.br), na “Área do Candidato”, após 02 (dois) dias úteis do 

pagamento do boleto bancário. Caso constate algum problema, o candidato deverá contatar o Disque 

Vunesp, em dias úteis, das 08 às 18 horas, pelo telefone (11) 3874-6300 (VUNESP). 

2.15. Será excluído do Processo Seletivo, a qualquer tempo, o candidato que prestar 

informações falsas na ficha de inscrição e/ou não integralizar os procedimentos de inscrição, que 

envolvem o preenchimento correto da ficha de inscrição, seu envio através da Internet, a impressão do 

boleto bancário e o seu pagamento até a data do vencimento. 

2.16. O candidato é inteiramente responsável pelos dados e opções registrados 

eletronicamente no ato de inscrição. 

2.17. A inscrição para o Processo Seletivo implica o reconhecimento e a aceitação pelo 

candidato das condições totais previstas neste Edital, disponibilizado no site www.vunesp.com.br. 

2.18. Ao efetivar a sua inscrição o candidato concorda com os termos que constam neste Edital 

e manifesta plena ciência quanto à divulgação de seus dados pessoais (nome, data de nascimento, 

condição de deficiente, se for o caso, notas, resultados, classificações, dentre outros) em editais, 

comunicados e resultados relativos a este certame, tendo em vista que essas informações são 

necessárias ao cumprimento do princípio da publicidade dos atos do mesmo. Neste sentido, não 

caberão reclamações posteriores relativas à divulgação dos dados, ficando o candidato ciente de que 

as informações desta seleção possivelmente poderão ser encontradas na internet, por meio de 

mecanismos de busca. 
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3. DAS PROVAS  

3.1. O Processo Seletivo, de caráter eliminatório e classificatório, será realizado em fase única, 

composto de 01 (uma) prova de Conhecimentos Gerais (questões objetivas), com 05 alternativas cada, 

distribuídas entre os conteúdos de biologia (05), química (05), física (05), matemática (5), história (05), 

geografia (05), atualidades (05), língua inglesa (05), literatura (05), língua portuguesa (5) e 01 (uma) 

Redação, que serão aplicadas no formato DIGITAL, mediante acesso por meio de link específico, 

disponibilizado em ambiente de rede seguro. 

3.1.1. As provas serão elaboradas conforme conteúdo discriminado no Anexo I e abrangerão 

conhecimentos da Base Nacional Comum do Ensino Médio, podendo conter questões interdisciplinares. 

 

4. DAS CONDIÇÕES DE REALIZAÇÃO DA PROVA DIGITAL (OBJETIVA E DE REDAÇÃO) 
 
4.1. A prova digital (objetiva e de redação) tem data prevista para realização em 06 de novembro de 
2022, às 14h (horário de Brasília), e será de responsabilidade da Fundação VUNESP. 

4.1.1. A prova (objetiva e redação) terá duração de 4 horas, com 2 (dois) intervalos de 10 minutos 
cada um para descanso. O primeiro intervalo, entre a primeira hora e a segunda hora da prova digital 
objetiva; o segundo intervalo, após encerramento da prova digital objetiva. Não haverá intervalo 
durante a prova digital de redação. 
4.1.2.  Findado o tempo de sua duração, o sistema será automaticamente encerrado          e a prova digital 
(objetiva e de redação) será concluída e encerrada na forma em que se encontre.  
4.1.3. O candidato deverá atentar-se para os horários e os dispositivos constantes deste Edital, para 
a realização de sua prova digital (objetiva e de redação). 
4.1.4. É de inteira responsabilidade do candidato a escolha do local mais adequado para realizar a 
prova digital (objetiva e de redação), de maneira a ficar isolado durante toda sua realização. 

 
4.2. A confirmação da data e do horário para a realização da prova digital (objetiva e de redação) 

deverá ser acompanhada pelo candidato por meio do edital de convocação, que será disponibilizado 
na internet, no link correlato a este VESTIBULAR/PROCESSO SELETIVO ANTECIPADO - FDSBC 
2023  no site da Fundação VUNESP (www.vunesp.com.br). 
4.2.1. É de inteira responsabilidade do candidato o acompanhamento do edital de convocação para a 
prova digital (objetiva e de redação), não podendo alegar qualquer espécie de desconhecimento ou 
justificar a ausência ou o atraso para sua realização. 
4.2.2. Não será aplicada prova digital (objetiva e de redação), em hipótese alguma, em data ou em 
horário diferente do especificado neste Edital. 
4.2.3. Eventualmente, se, por qualquer que seja o motivo, o nome do candidato não    constar do edital 
de convocação, este deverá entrar em contato com o Disque VUNESP: (11) 3874-6300. 
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4.3. Será excluído deste VESTIBULAR/PROCESSO SELETIVO ANTECIPADO - FDSBC 2023, o 
candidato que, além das demais hipóteses previstas neste Edital: 
4.3.1. não acessar o ambiente de prova(s) nos moldes estabelecidos neste Edital ou  na convocação, 
e/ou não realizar a prova digital (objetiva e de redação), qualquer que seja o motivo alegado. 
4.3.2. comunicar-se ou tentar comunicar-se verbalmente, por escrito, ou por qualquer         outra forma, 
com terceiros ou com qualquer pessoa que não seja membro da equipe responsável pela aplicação 
da prova digital (objetiva e de redação). 
4.3.3. utilizar ou tentar utilizar meio fraudulento em benefício próprio ou de terceiros em qualquer 
fase/etapa deste Vestibular. 
4.3.4. utilizar ou tentar utilizar livros, notas e papéis durante a realização da prova digital (objetiva e 
de redação). 
4.3.5. realizar ou tentar realizar consultas eletrônicas, e/ou utilizar quaisquer equipamentos 
eletrônicos durante a realização da prova digital (objetiva e de redação). 
4.3.6. receber, de qualquer pessoa, ou de quaisquer meios, informações referentes ao conteúdo e/ou 
ao gabarito das questões da prova objetiva digital. 
4.3.4. usar de meio fraudulento ou meio ilícito de auxílio ou acesso às questões e/ou ao gabarito da 
prova digital (objetiva e de redação), ou de consulta a livros, impressos ou anotações. A constatação 
poderá ser feita antes, durante ou após a realização da  prova digital (objetiva e de redação). 
4.3.5. descumprir as instruções contidas neste Manual ou em quaisquer outras normas  relativas a 
este Processo Seletivo. 

 
4.4.Quando for constatado, antes, durante, ou após a realização da prova digital (objetiva e de 

redação), por meio eletrônico, estatístico, visual, grafológico ou qualquer outro meio, ter o candidato 
descumprido as regras editalícias e/ou utilizado processos ilícitos para a sua realização, sua prova 
será anulada e, em consequência, será eliminado deste Processo Seletivo. 

 
4.5. O acesso ao ambiente digital de prova(s) se dará por meio do site da      Fundação VUNESP, na “Área 

do Candidato”, no link correlato a este Processo Seletivo, campo “PROVADIGITAL”. 
4.5.1. É de inteira responsabilidade do candidato o acesso ao ambiente digital de prova(s), bem 
como a utilização de equipamento e de rede de internet adequados à sua participação, não cabendo à 
Fundação VUNESP qualquer responsabilidade por eventual dificuldade de conexão ou 
incompatibilidade, seja por motivo de ordem técnica dos computadores, falhas de comunicação, 
congestionamento das linhas de comunicação, seja por outros fatores de ordem técnica que 
impossibilitem o acesso ao ambiente de prova(s). 
4.5.2. O candidato poderá realizar a prova objetiva digital em desktop ou em notebook     equipados com 
câmera digital, sendo de sua responsabilidade a avaliação da individualidade de cada equipamento 
que, eventualmente, poderá prejudicar a realização da prova. É vedado o uso de dispositivos móveis 
do tipo celulares, smartphones, tablets, ou qualquer outro para a realização da prova digital (objetiva e 
de redação).  
4.5.3. O candidato deverá acessar o ambiente de prova(s) por meio dos navegadores  Google Chrome 
ou Firefox, preferencialmente, na versão mais atual do software, e o acesso à internet deve ter 
velocidade mínima de 1 (um) Mbps (megabits por segundo). 
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4.6. No dia 02 de novembro de 2022, às 10 horas, será disponibilizado no site     da Fundação VUNESP 

(www.vunesp.com.br) treinamento com as instruções sobre a forma de acesso ao ambiente digital e 
de realização da prova digital (objetiva e de redação), a fim de que o candidato se familiarize com o 
sistema. 
4.6.1. A duração do treinamento será de até 42 minutos (quarenta minutos de prova      e dois minutos 
de pausa). As questões respondidas durante o treinamento não serão consideradas para efeito de 
nota. 
4.6.2. Para participação no treinamento do ambiente digital, o candidato deverá acessar o site da 
Fundação VUNESP (www.vunesp.com.br), na “Área do Candidato”, no link correlato a este 
Vestibular, campo “PROVADIGITAL”, sendo de exclusiva responsabilidade do candidato o acesso às 
informações disponibilizadas, para que esteja preparado para a realização da prova. 
4.6.3. Após clicar no campo “PROVADIGITAL”, o candidato deverá fazer novamente o login (usuário e 
senha) para acesso efetivo ao sistema de prova(s) digital(tais).  
4.6.4. Com a utilização de sua câmera ou webcam conectada ao computador, o candidato deverá 
capturar uma foto segurando próximo ao rosto o seu documento de identificação original (ao lado da 
foto). 
4.7. O acesso ao ambiente da prova somente será liberado após a captura e o envio da respectiva 
foto. Essa foto será utilizada apenas para efeito de treinamento. 
4.7.1. Passado o período indicado no item 6.6.1, o treinamento será retirado do site da Fundação 
VUNESP, ficando indisponível o acesso ao candidato. 
4.7.2. Na eventualidade se, por qualquer motivo, o acesso do candidato para a realização do 
treinamento não estar habilitado, este deverá, imediatamente, entrar em contato com o Disque 
VUNESP: (11) 3874-6300. 
4.7.3. Se durante a realização do treinamento ocorrer algum problema, o candidato deverá entrar em 
contato com o Disque VUNESP: (11) 3874-6300, em dias úteis, de segunda-feira a sábado, das 8 às 
18 horas. 

 
4.8. No dia 06 de novembro de 2022, às 13 horas, será disponibilizado um novo  treinamento. Para 

realizá-lo, o candidato deverá, novamente, acessar o site da Fundação VUNESP 
(www.vunesp.com.br), na “Área do Candidato”, no link correlato a este Vestibular, campo 
“PROVADIGITAL”, e acessar as instruções sobre a forma de acesso ao ambiente digital e de 
realização da prova, a fim de que o candidato tenha nova oportunidade de se familiarizar com o 
sistema. 

 
4.9. Para a realização da prova digital (objetiva e de redação), o candidato deverá, 

impreterivelmente, até às 13h45min do dia 06 de novembro 2022, acessar o sistema. 
4.9.1. Com a utilização de sua câmera ou webcam conectada ao computador, o candidato deverá 
capturar uma foto segurando próximo ao rosto o seu documento de identificação original (ao lado da 
foto). 
4.9.2. O acesso ao ambiente de prova somente será liberado após a captura e o envio da 
respectiva foto. Essa será a foto utilizada pela segurança do sistema.  
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4.9.3. O candidato deverá manter a câmera ligada durante toda a aplicação da prova digital para 
monitoramento, não podendo desligá-la. 

4.9.4. Às 14 horas (horário de Brasília) do dia 06 de novembro de 2022, será iniciada a prova 
objetiva digital. 

4.9.5. Durante toda a duração da prova digital (objetiva e de redação), será exibido cronômetro 
virtual do tempo. 
4.9.6. O candidato – durante toda a aplicação da prova digital – deverá: 

1) manter-se no ambiente da prova digital; e 
2) manter a câmera ligada. 

4.9.7. Não será permitido ao candidato sair do ambiente de prova digital VUNESP ou desligar a 
câmera, mesmo durante os intervalos. 
4.9.8. Considera-se “sair do ambiente de prova digital” quaisquer ações que envolvam a perda de 
visibilidade ou foco da janela ou aba do navegador na qual está sendo realizada a prova objetiva 
digital. 
4.9.9. Se o candidato, por qualquer motivo, perder a conexão com o ambiente de prova digital, 
poderá acessá-lo novamente, ressalvando-se que a perda de conexão não interrompe o contador de 
tempo para resposta às questões da prova digital, nos termos do item 4.12.2. deste Edital. 
4.9.10. Na eventualidade de, por qualquer motivo, durante a realização da prova digital, ocorrer 
algum problema, o candidato deverá entrar em contato com o Disque VUNESP: (11) 3874-6300. 

 
4.11. Nas ocorrências relativas: 

4.11.1. À saída do candidato “do ambiente de prova digital”, ele receberá mensagem referente a essa 
ação, e toda a ocorrência será registrada pelo sistema. Embora, nesse caso, o candidato possa 
continuar realizando a prova, as ocorrências serão analisadas, e o candidato poderá ser eliminado 
deste VESTIBULAR/PROCESSO SELETIVO ANTECIPADO - FDSBC 2023. 
4.11.2. Ao desligamento da câmera ou se a câmera parar de funcionar, essa  ocorrência também 
será registrada pelo sistema. Embora o candidato possa continuar realizando a prova, as ocorrências 
serão analisadas, e o candidato poderá ser eliminado deste VESTIBULAR/PROCESSO SELETIVO 
ANTECIPADO - FDSBC 2023. 

 
4.12. As questões objetivas serão apresentadas de forma individual e sequencial para cada candidato. 

O prazo é estabelecido previamente de acordo com o grau de dificuldade. Cada uma das questões 
da prova objetiva digital terá tempo específico, que é definido/calculado em função do grau de 
dificuldade. 
4.12.1. O candidato deverá administrar o tempo destinado à resolução de cada questão, não 
havendo, em hipótese alguma, tempo adicional. 
4.12.2. Uma vez iniciado o contador de tempo, não haverá interrupção, exceto no período relativo 
aos 10 minutos de intervalo, o qual será indicado no sistema. O tempo de intervalo não será 
computado no tempo destinado à resolução das questões da prova. 
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4.12.3. O candidato deverá ler e responder à questão exibida na tela durante o tempo  destinado 
àquela questão, não lhe sendo permitido passar para a próxima questão     enquanto esse tempo não se 
esgotar, e assim sucessivamente. 
4.12.4. As questões não respondidas durante o tempo destinado à sua resolução e marcação da 
resposta serão consideradas em branco. 
4.12.5. O candidato terá uma única oportunidade para a resolução de cada questão e para a indicação 
da resposta que considera como correta durante o respectivo tempo destinado à mesma. 

1) A resposta dada pelo candidato à questão poderá ser alterada somente enquanto durar o 
respectivo tempo destinado à sua resolução. 

2) Esgotado o respectivo prazo, não será permitida a alteração de resposta. 
 
4.13. Encerrada a prova digital objetiva, o candidato terá um intervalo de 10 minutos, também indicado 

no sistema, e, na sequência, será iniciada a prova digital de redação.  
 
4.14. Na prova digital de redação, espera-se que o candidato produza um texto dissertativo-

argumentativo (em prosa), coerente, coeso (bem articulado) e de acordo com a norma-padrão da 
língua portuguesa, a partir da leitura e compreensão de textos auxiliares, que servem como um 
referencial para ampliar os argumentos produzidos pelo próprio candidato. A prova de redação será 
avaliada conforme os critérios apresentados no ANEXO III, de no mínimo 150 palavras digitadas, e, 
no máximo, 450 palavras digitadas. A prova de redação que não atender essas exigências não será 
corrigida, recebendo, portanto, nota zero. 

 
 

4.14.1. Não será considerada a Redação que esteja em branco no momento do encerramento do 
sistema de prova digital. 
6.14.2. Cabe ao candidato ficar atento aos contadores, disponibilizados pelo sistema, tanto de tempo 
restante para o encerramento da prova e quanto de número de palavras digitadas. Não haverá, em 
hipótese alguma, tempo adicional, exceto nos casos de deferimento de solicitações previstas. 

 
4.15. Finalizado o tempo de duração da prova digital (objetiva e de redação), aparecerá na tela o 

“Termo de Encerramento”. 
4.15.1. O candidato deverá ler atentamente o “Termo” de que trata o caput deste artigo, bem como 
aceitá-lo. 
6.15.2. Ao “dar o aceite”, o sistema encerra a aplicação da prova objetiva digital. 

 
4.16. Sem prejuízo das sanções criminais e cíveis cabíveis, se, a qualquer tempo, for verificada 

irregularidade e conduta ilícita ou contrária aos termos deste Edital, a inscrição e a prova objetiva 
digital do candidato serão anuladas, sendo o candidato eliminado deste Processo Seletivo. 

 
4.17. O(s) caderno(s) de questões da prova objetiva digital serão disponibilizados no site da Fundação 

VUNESP (www.vunesp.com.br) no primeiro dia útil seguinte ao de sua aplicação, a partir das 10 
horas. 



 
F ACUL D ADE DE D IREI T O DE SÃO BERN ARD O DO C AMPO  

Autarquia Municipal 

Rua Java, 425 – São Bernardo do Campo – SP – Fone: (11) 3927-0222 – www.direitosbc.br 

Renovação do Reconhecimento pela Portaria CEE/GP nº 79/2020 – publicada no D.O.E. de 13/02/2020, Seção I, pág. 23 

 

11 
 

 
4.18. O candidato poderá apresentar recurso inerente à plataforma de aplicação da prova, no ambiente 

virtual disponibilizado pela VUNESP (www.vunesp.com.br), nos dias 07 e 08 de novembro de 
2022. 

 
5. DA CONVOCAÇÃO PARA MATRÍCULA  

5.1. A Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo somente considerará oficial e válida a 

relação de candidatos classificados e convocados divulgada na página www.vunesp.com.br e 

www.direitosbc.br, condição que se aplica a todas as chamadas.  

5.2. É condição para a efetivação da matrícula inicial que o candidato tenha sido classificado e 

convocado neste VESTIBULAR/PROCESSO SELETIVO ANTECIPADO - FDSBC 2023 em 

consonância com este Edital e com o Manual do Candidato.  

5.3. Demais informações referentes às chamadas, documentos necessários e procedimentos de 

matrícula deverão ser obtidas no site www.vunesp.com.br e www.direitosbc.br . 

 

6. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS  

6.1. O VESTIBULAR/PROCESSO SELETIVO ANTECIPADO - FDSBC 2023 tem validade anual 

e as turmas são compostas por 60 alunos. As normas relativas constam do Manual do Candidato que 

poderá ser acessado em www.vunesp.com.br e www.direitosbc.br enquanto durar o processo seletivo. 

6.2. Renovação do Reconhecimento do Curso através da Portaria CEE/GP nº 79/2020, de 12 de 

fevereiro de 2020 – publicada no D.O.E de 13 de fevereiro de 2020, Seção I, página 23. 

6.3. O presente Edital passa a vigorar a partir da data da sua publicação. 

 

 


