Edital do Processo Seletivo – Ano letivo 2022 – Primeiro Semestre
Faculdade de Tecnologia Bandeirantes – São Paulo Tech School
A Diretora Acadêmica da Faculdade de Tecnologia Bandeirantes, recredenciada pela Portaria MEC nº 1.325 de 17/11/2016,
publicada na D.O.U. 221 de 18/11/2016, CNPJ 07.165.496/0002-83, Unidade II situada à Rua Haddock Lobo,595, Paulista,
São Paulo, Capital, mantida pela Educare Tecnologia da Informação S.A., CNPJ 07.165.496/0001-00, com sede no mesmo,
no uso de suas atribuições legais, em conformidade com o § 2º do artigo 99 da Portaria Normativa MEC nº 23, de 21 de
dezembro de 2017, alterada pela Portaria Normativa MEC nº 742, de 2 de agosto de 2018, leva ao conhecimento dos
interessados o Processo Seletivo para ingresso nos Cursos Superiores de Graduação para o ano letivo de 2022, primeiro
semestre, de acordo com as seguintes normas e critérios:

1.

Das Disposições Gerais

Art.1º Os Cursos Superiores de Graduação, objetos desse Edital, destinam-se a candidatos que estejam concluindo ou já
possuam certificado de conclusão do Ensino Médio, conforme a Portaria MEC 391/2002.
§ 1º Os cursos, vagas, turnos, número de alunos por turma, prazo de integralização curricular, constam a seguir:

1 - Curso Superior de Graduação e Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas – reconhecido pela
Portaria SERES nº 916 de 27/12/2018, publicada no D.O.U. de 28/12/2018; integralização mínima de 4 semestres,
e autorizado pela Portaria SERES nº 410 de 02/09/2019 um aumento de vagas para 320 anuais integrais (horário
das aulas tarde e vespertino), das quais 135 vagas serão ofertadas no 1º semestre letivo e as demais para o segundo
semestre do mesmo período.
Tendo em vista o atendimento da Proposta Pedagógica, poderá haver atividades aos sábados, no turno diurno ou
vespertino.

2 - Curso Superior de Graduação e Bacharelado em Sistemas de Informação – reconhecido pela Portaria SERES nº
1.021 de 27/09/2017, publicada no D.O.U. de 28/09/2017; integralização mínima de 8 semestres, com 50 vagas
anuais integrais (horário das aulas tarde e vespertino), das quais as 50 vagas serão ofertadas no 1º semestre letivo.
Tendo em vista o atendimento da Proposta Pedagógica, poderá haver atividades aos sábados no turno diurno ou
vespertino.
3 - Curso Superior de Graduação e Bacharelado em Ciência da Computação – reconhecido pela Portaria SERES nº
662 de 28/09/2018, publicada no D.O.U. de 01/10/2018; integralização mínima de 8 semestres, com 50 vagas
anuais integrais (horário das aulas tarde e vespertino), das quais as 50 vagas serão ofertadas no 1º semestre letivo.

2.

Do Local de Funcionamento

Art. 2º As atividades acadêmicas dos cursos ocorrerão na Unidade II, localizada na Rua Haddock Lobo, 595, Cerqueira Cesar,
São Paulo, Capital.

3.

Da Validade do Processo Seletivo

Art. 3º O presente Edital é válido para ingresso no 1º semestre do ano letivo de 2022.

4.

Das Normas de Acesso

Art. 4º A admissão aos Cursos Superiores de Graduação será efetuada mediante classificação dos candidatos habilitados e
aprovados nas três fases dos Processos Seletivos de Prova Tradicional, Apresentação do Exame de ENEM e Vagas
Remanescentes, se houver:
Processo Seletivo – Prova Tradicional
A Instituição estabelece 70% das vagas totais para a forma de ingresso mediante prova tradicional.
O Processo Seletivo da Faculdade de Tecnologia Bandeirantes por prova tradicional está dividido em 3 fases, descritas a
seguir:
Fase I: A Prova Tradicional constará de 30 questões de múltipla escolha.
Duração de 1 hora e 30 minutos e será realizada conforme cronograma publicado neste edital.
Fase II: Redação temática com apoio do NAP – Núcleo de Apoio Psicopedagógico
Fase III: Avaliação Comportamental com apoio do NAP – Núcleo de Apoio Psicopedagógico

Processo Seletivo – ENEM- Apresentação do resultado do Exame Nacional do Ensino Médio
Instituição estabelece 30% das vagas totais para a forma de ingresso mediante apresentação do Resultado do ENEM.
O Processo Seletivo da Faculdade de Tecnologia Bandeirantes por apresentação do resultado do ENEM está dividido em 3
fases, descritas a seguir:
Fase I: Para fins de classificação dos candidatos serão aceitos os resultados completos (Prova Objetiva + Redação) do ENEM
realizados nos anos (2019 e 2020), com notas da parte objetiva mínima de 450 pontos e redação mínima de 450 pontos
desde que a média aritmética de ambas seja no mínimo 450 pontos. O candidato deverá informar esta pontuação no ato da
inscrição, passando assim para segunda fase.
Fase II: Redação temática com apoio do NAP – Núcleo de Apoio Psicopedagógico
Fase III: Avaliação Comportamental com apoio do NAP – Núcleo de Apoio Psicopedagógico

Vagas remanescentes de 2021 – Não serão ofertadas, pois o período referido não sobrou vagas para justificar a oferta.

5.

Das Inscrições, Resultados e Matrículas

Art.5º As Inscrições, Resultados e Matrículas para o Processo Seletivo do ano letivo de 2022, 1º semestre, constam no
cronograma a seguir:

1 - Inscrição de Candidato:
Preenchimento de Dados Cadastrais e Inscrição ao PS.
Período: 13/09/2021 até 01/12/2021, às 12h00
Dia e hora: todos os dias, qualquer horário.
Local: site da faculdade: http://www.spetch.school/processoseletivo
2 - Prova Tradicional:
Prova Tradicional, primeira chamada.
Período: 20/09/2021 até 02/12/2021
Dia e hora: com agendamento prévio.
Local: Faculdade SPTECH, Unidade II, Paulista. Podendo ocorrer de maneira virtual.
3 - ENEM - Apresentação do resultado do Exame Nacional do Ensino Médio:
Inscrição com apontamento ao ENEM
Período: 13/09/2021 até 01/12/2021, às 12h00
Local: site da faculdade: www.spetch.school/enem
4 - Dinâmica de Grupo e Redação Candidatos Prova Tradicional e ENEM
Redação temática e Avaliação Comportamental.
Período: 14/10/2021 a 10/12/2021
Dia e hora: com agendamento prévio.
Local: Faculdade SPTECH, Unidade II, Paulista. Podendo ocorrer de maneira virtual.
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Resultado do Processo Seletivo:

Divulgação primeira Lista de Aprovados.
Período: até o dia 23/12/2021.
Local: site da faculdade: http://www.www.spetch.school
Divulgação segunda Lista de Aprovados, se houver: até o dia 24/01/2022.
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Matrículas:

Realizadas mediante a apresentação da documentação solicitada.
Período: 13/01/2022 a 19/01/2022, das 12h00 às 21h00, com agendamento prévio.
Local: Na Faculdade SPTECH, Unidade II, Paulista
Matrículas para segunda chamada, se houver: até o dia 28/01/2022, com agendamento prévio.

A divulgação dos resultados de cada fase e a convocação para as fases subsequentes será feita pela área derelacionamento
e conforme o preenchimento das vagas por ordem de classificação geral.

As datas estabelecidas para realização de cada etapa do processo seletivo, divulgação da lista de aprovados e amatrícula,
poderão sofrer alterações e uma retificação deste Edital.

Condições especiais de bolsas, descontos, convênios e financiamentos – consulte: http://www.spetch.school

Art.6º As inscrições poderão ser feitas via internet http://www.spetch.school

Art. 7º A SPTECH reserva-se o direito de não oferecer os cursos que tiverem matrículas insuficientes, as turmas não serão
abertas.
§ 1º A Instituição oferecerá os cursos quando puder compor turmas com, no mínimo, 50 alunos.
§ 2º Os candidatos classificados e matriculados serão divididos em grupos de até 65 (sessenta e cinco) alunos.

Art. 8º ADESÃO ao PROUNI para curso com período Integral - Incentivo à Educação Superior
Parágrafo único: O Programa Estímulo a Educação Superior da IES prevê a disponibilidade de até 3 vagas para alunos inscritos
no Prouni e que atendam aos requisitos exigidos pelo programa de governo. Os alunos de Prouni optantes pelos cursos
oferecidos neste Edital, estarão sujeitos as mesmas normas do processo seletivo, descritas anteriormente. Sendoaprovados
poderão solicitar a matrícula mediante comprovações de concessão da Bolsa pelo Prouni. A estes estudantesserá vedada a
participação no Programa de Bolsas Institucionais, conforme estabelecido no Regimento Interno da SPTECH sobre
acumulação de programas de bolsas.

O Programa de Bolsas Institucionais e outras informações estão disponíveis no Site www.spetch.school.
REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

São Paulo, 03 de setembro de 2021.

___________________________________
Vera Lucia Groth Goulart
Diretora Acadêmica

