
 

 
 

 

  

EDITAL Nº 020/2019 

 

  EDITAL DE ABERTURA DO VESTIBULAR 10+ 2019 

A Comissão Coordenadora do Processo Seletivo da Faculdade de Direito de Vitória – FDV, para 

conhecimento de todos os interessados, torna público que, no período indicado neste Edital, 

estarão abertas as inscrições para o Processo Seletivo de Vestibular 10+ FDV 2019/2, 

segundo as normas aqui definidas, que a Instituição se obriga a cumprir e que os candidatos, ao 

nele se inscreverem, declaram conhecer e aceitar. 

 

 

1. DAS INSCRIÇÕES:  

As inscrições podem ser feitas presencialmente ou on-line. 

 

Período de inscrição: 12 a 26 de julho de 2019. 

Site: graduacao.fdv.br  

 

1.1 Inscrições on-line: 

a. No ato da inscrição, o candidato deverá anexar cópia da declaração de conclusão de ensino 

médio ou documento que comprove sua conclusão; 

b. Concluído o preenchimento dos dados, o candidato deverá imprimir boleto bancário para 

pagamento da taxa de inscrição em estabelecimento bancário ou on-line, quando for o caso;  

c. O candidato que não efetuar o pagamento até a data de vencimento fixada no boleto, terá sua 

inscrição cancelada. Valor da inscrição R$ 50,00. 

c1. O candidato que já tiver participado de qualquer modalidade de processo seletivo da FDV para 

o ano de 2019.2 e informar tal condição no ato de inscrição fica isento do pagamento da taxa 

de inscrição.  

d. O candidato deverá retornar ao portal da FDV para obter a impressão de seu cartão de 

identificação 72 horas após o pagamento da taxa de inscrição ou após a inscrição, quando isento.  

e. O candidato que realizar inscrição no último dia terá o boleto com vencimento para o mesmo 

dia e no dia da prova deverá trazer o comprovante de pagamento.  

 

1.2 Inscrições presenciais: 

O candidato deverá comparecer à Secretaria da FDV para realizar os procedimentos do item 1.1 

de segunda à sexta-feira das 09h00 às 18h00. 

 

2. DAS BOLSAS DE ESTUDO 

Serão concedidas até 10 bolsas de estudo de 50% aos candidatos mais bem classificados na 

prova de seleção. Os contemplados deverão seguir as regras do Programa de Bolsas da FDV. 

As bolsas são válidas para ingresso também pela modalidade Transferência. 

No caso de desistência de candidato contemplado, poderá ser chamado suplente, respeitando-se 

a ordem de classificação. 

Não será permitida bolsa cumulativa.  
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3. DO CURSO E DAS VAGAS 

Os candidatos aprovados, com ou sem bolsa de estudos, estarão aptos para realização de 

matrícula no curso de Direito da FDV, exclusivamente para ingresso no 2º semestre de 2019, 

até o limite do número de vagas disponíveis. 

 
4. DA PROVA  

a. O Vestibular 10+ FDV será composto de 01 (uma) prova de redação de mesmo formato e 

critérios de correção adotados pelo ENEM 2018, conforme Anexo I. 

b. A prova será aplicada no dia 27 de julho de 2019, sábado, no horário das 9h às 11h30, na 

sede da Faculdade de Direito de Vitória - Rua Juiz Alexandre Martins de Castro Filho, 215 – Santa 

Lúcia – Vitória – ES; 

c. As provas devem ser feitas com caneta de tinta preta ou azul. As provas desenvolvidas a lápis 

não serão corrigidas, sendo atribuída nota 0 (zero). 

 

4.1. Documentos necessários para a realização da prova 

a. Carteira de identidade original ou equivalente utilizada para efetivar a inscrição; 

b. Cartão de identificação a ser impresso na área de inscrição do candidato. 

 

5. DA CORREÇÃO DAS PROVAS 

A nota do candidato será atribuída na escala de 0 (zero) a 1000 (mil) e apenas estarão aptos a 

matrícula os candidatos que atingirem a nota mínima de 550. 

As provas serão avaliadas por dois professores com titulação de Mestrado, de forma 

independente, sem que um conheça a nota atribuída pelo outro. A nota final será a média 

aritmética dos pontos atribuídos pelos dois professores. 

Como critério de desempate, será considerada a nota em cada uma das competências avaliadas, 

previstas no Anexo I, na seguinte ordem: 02 | 05 | 01 | 04 | 03. 

 

6. DOS RESULTADOS 

No dia 31 de julho de 2019, será divulgada a lista nominal dos 10 (dez) candidatos 

contemplados com as bolsas de estudo de 50%, por meio do site graduacao.fdv.br. 

Os candidatos terão acesso aos seus resultados individualmente, no portal de inscrições. 

 

7. DAS MATRÍCULAS 

As matrículas serão realizadas na FDV, no período de 01 a 07 de agosto de 2019, das 9h às 

18h. Passado esse prazo, os candidatos contemplados com bolsa de 50% que não tiverem 

realizado a matrícula perderão direito às bolsas, podendo a FDV contatar diretamente os 

suplentes imediatos na classificação do processo seletivo, que terão até às 18h do dia 09 de 

agosto de 2019 para realizar a matrícula com direito à bolsa. 

 

8. DISPOSIÇÕES GERAIS 
 

8.1. Não haverá devolução da taxa de inscrição; 
 

8.2. Os resultados de aprovação e de concessão de bolsas de estudo são válidos exclusivamente 

para matrícula e ingresso no 2º semestre de 2019; 
 

8.3. As bolsas de estudo concedidas são pessoais e intransferíveis; 
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8.4. Os candidatos deverão comparecer às provas com caneta de tinta preta ou azul e com os 

documentos constantes no item 4.1 deste Edital; 
 

8.5. Não será permitida qualquer forma de comunicação do candidato, exceto com os fiscais da 

prova, sendo vedada a utilização de telefones celulares ou outros aparelhos eletrônicos; 
 

8.6. A correção das provas não está sujeita a revisão; 

8.7. O candidato que não desempenha atividades aos sábados, por motivo de crença religiosa, 

deverá comparecer no dia da prova (27 de julho de 2019) no mesmo horário dos demais 

candidatos. Nesse caso, o candidato deverá se apresentar na Secretaria da FDV e será 

encaminhado para a sala onde permanecerá isolado, em recinto especial, até às 18 horas, para, 

então, fazer a prova. Essa condição deverá ser informada no ato da inscrição; 
 

8.8. A participação do candidato no Processo Seletivo implica a aceitação de todos os termos 

previstos neste Edital. 

 
 

 

 

 

Vitória – ES, 12 de julho de 2019. 

 

 

 
 

Antonio José Ferreira Abikair 

Diretor Geral 

 

 

 

A FDV é credenciada para participar do Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior - FIES, do 
Programa Universidade Para Todos - PROUNI e do Programa NOSSABOLSA. 



 

 
 

 

 

ANEXO I – CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

 

O Vestibular 10+ FDV será composto de 01 (uma) prova de redação de mesmo formato e 

critérios de correção adotados pelo ENEM 2018, conforme disponibilizado no material 

“A redação no Enem 2018 – cartilha do participante”, produzido pelo MEC e pelo INEP: 

 

1. As redações serão avaliadas de acordo com as seguintes competências: 

 

 
 

 

2. Será atribuída uma nota entre 0 e 200 pontos para cada uma das cinco competências acima. 

A nota final do candidato será a soma dessas notas, podendo chegar a 1.000 pontos. 

 

3. A pontuação será atribuída de acordo com os níveis de desempenho em cada competência, 

conforme descrito nos quadros a seguir: 

 

Competência 1: 

 

 
 

http://download.inep.gov.br/educacao_basica/enem/guia_participante/2018/manual_de_redacao_do_enem_2018.pdf


 

 
 

 

 

 

Competência 2: 

 

 
 

 

Competência 3: 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

Competência 4: 

 

 
 

 

Competência 5: 

 

 
 

 

4. A redação receberá nota zero se apresentar quaisquer das características a seguir: 

 Fuga total ao tema. 

 Extensão de até 7 linhas. 

 Redação com letra ilegível. 

 Não obediência à estrutura dissertativo-argumentativa. 

 Parte deliberadamente desconectada do tema proposto. 

 Impropérios, desenhos e outras formas propositais de anulação 

 Cópia integral de texto(s) motivador(es) da Proposta de Redação. 

 Folha de redação em branco, mesmo que haja texto escrito na folha de rascunho. 

 

5. O título é um elemento opcional na redação e será considerado como linha escrita, mas não 

será avaliado em nenhum aspecto relacionado às competências da matriz de referência. 


