FAQ – VESTIBULAR ENFERMAGEM, FISIOTERAPIA E SERVIÇO SOCIAL - 2021/1

1. Como faço a inscrição?
Para inscrever-se, o candidato deverá acessar o endereço eletrônico
<www.emescam.br> no período de 19 de outubro de 2020 ao dia 17 de novembro
de 2020.

2. Qual será a data e horário das provas?
A prova será aplicada na cidade de Vitória – ES, no dia 21 de novembro de 2020,
no horário de 9h às 12h.

3. Quais são as fases do vestibular?
O vestibular será realizado em 1 (uma) fase, sendo prova objetiva + prova de
redação.

4. Quantas questões terá a prova objetiva?
A Prova Objetiva terá um total de 20 (vinte) questões de múltipla escolha com 04
(quatro) alternativas de respostas para cada questão, sendo apenas 01 (uma)
alternativa correta.

5. Não conclui o ensino médio posso fazer a prova?
O candidato que não possuir certificado de conclusão do ensino médio não poderá
participar do Processo Seletivo. Essa informação é de total responsabilidade do
candidato.

6. Haverá taxa de inscrição?
Não, não será cobrada taxa de inscrição.

7. Necessito de atendimento especial para o dia da prova. Como faço para
entregar o laudo médico?
O candidato portador de necessidade especial deverá informar a natureza da
necessidade no ato de inscrição, caso contrário não terá direito à solicitação
pretendida.

8. O que devo levar no dia da prova?
Recomenda-se aos candidatos comparecer aos locais de prova 60 (sessenta)
minutos antes do horário previsto para o início da realização das provas, munidos
obrigatoriamente do original de documento de identidade oficial com foto, da
máscara de proteção, caneta de cor preta ou azul, lápis, borracha e álcool em gel
de uso individual.

9. É permitido usar acessórios no dia da prova?
Não. Quaisquer acessórios, como brincos, óculos escuros, boné, chapéu, gorro,
lenço ou similares, não terão seu uso permitido.

10. Posso portar aparelhos eletrônicos no dia da prova?
Quaisquer aparelhos eletrônicos, como telefone celular, smartphones, tablets,
relógios (ainda que analógicos), enquanto na sala de prova, deverão permanecer
desligados, tendo sua bateria retirada. Caso tais aparelhos emitam qualquer som,
o fato será registrado na Ata de Ocorrências da sala e o candidato será eliminado
do certame.

11. Quais os documentos valem como identidade oficial?
Serão considerados documentos de identidade oficial: Cédula Oficial de
Identidade (RG), Carteira expedida por Órgão ou Conselho de Classe (COREN,
CRF, etc.), Carteira de Trabalho e Previdência Social, Certificado de Reservista
com foto, Carteira de Motorista com foto e Passaporte, válidos. Fica vedada a
apresentação pelo candidato exclusivamente da Carteira Nacional de Habilitação
em meio eletrônico (CNHe).

12. Fiz o Vestibular 2021/1 e passei, por quanto tempo posso ele é válido para
ingressar?
O Vestibular 2021/1 só terá validade para ingressar no primeiro semestre de 2021.
Caso o candidato aprovado não se matricule, deverá prestar outro vestibular para
concorrer as vagas do Vestibular 2021/2.

13. Quando será divulgado o resultado?
O resultado final do processo seletivo será publicado em até 7 (sete) dias úteis
após a conclusão da prova, devendo o mesmo ser publicado no site da Emescam.

14. Quando fico sabendo que posso efetuar matrícula?
O aviso do Edital de matrícula para os alunos aprovados no processo seletivo será
publicado no site da Emescam, após a divulgação do resultado final. As
convocações serão feitas por edital e também publicadas no site.

