



EDITALNº001/2022-1 
PROCESSOS
 ELETIVO2
 022/1 


A ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE CAMPO GRANDE LTDA, mantenedora da
FACULDADE NOVO MILÊNIO, torna pública, na forma regimental e em consonância com as
disposições legais, as inscrições para oPROCESSOSELETIVOparaingressodenovosalunosno
PRIMEIROSEMESTREde2022. 

1. APRESENTAÇÃO 

EsteEditaléumguiaquecontribuiparaadesejadatranquilidadedocandidato,tantonainscrição
quantonarealizaçãodasprovas. 

2.

DASMODALIDADESDOPROCESSOSELETIVOCOMOFORMADEINGRESSO 


2.1ProcessoSeletivoONLINE,noqualocandidatoNÃOESTARÁconcorrendoàsbolsasde
descontos ofertadas pela Faculdade Novo Milênio conforme QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE
BOLSASprevistonoitem8dopresenteEdital. 

2.2ProcessoSeletivoPRESENCIAL,noqualocandidatoESTARÁconcorrendoàsbolsasde
descontos ofertadas pela Faculdade Novo Milênio, conforme QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE
BOLSAS previsto no item 8 do presente Edital. Nessa modalidade deprocessoseletivoasprovas
ocorrerão nos seguintes dias e horários mediante inscrição prévia no site da faculdade:
www.novomilenio.br: 

Dia–21/10/2021–PRESENCIAL–Das19:00às20:00(Quinta-feira); 
Dia–11/11/2021–PRESENCIAL–Das19:00às20:00(Quinta-feira); 
Dia–25/11/2021–PRESENCIAL–Das19:00às20:00(Quinta-feira); 
Dia–16/12/2021–PRESENCIAL–Das19:00às20:00(Quinta-feira); 
Dia–06/01/2022–PRESENCIAL–Das19:00às20:00(Quinta-feira); 
Dia–20/01/2022–PRESENCIAL–Das19:00às20:00(Quinta-feira); 
Dia–10/02/2022–PRESENCIAL–Das19:00às20:00(Quinta-feira); 
Dia–24/02/2022–PRESENCIAL–Das19:00às20:00(Quinta-feira); 
Dia–10/03/2022–PRESENCIAL–Das19:00às20:00(Quinta-feira); 
Dia–24/03/2022–PRESENCIAL–Das19:00às20:00(Quinta-feira); 
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2.3P
 rocessoSeletivoViaNotadoENEM 

A pontuação apurada pelo ENEM substituirá a prova oferecida pela Faculdade Novo Milênio,
respeitadososseguintescritérios: 
I.OcandidatopoderáutilizaroresultadodoENEM,apuradoemqualqueranoquetenhaparticipado. 
II.noatodainscriçãoocandidatodeveráinformaroresultadofinalqueobteveequelhefoifornecido
pelo INEP/MEC, por meio do BOLETIM INDIVIDUAL DE RESULTADOS, ou seja,amédiadanota
obtida nas provas objetiva e a nota obtida na redação, que somadas e divididas por 2(dois),não
poderáserinferiora300(trezentos)pontos; 
III.Seráconsideradoomínimode300(trezentos)pontoscomoNOTADECORTEparautilizaçãodo
ENEM; 
IV. Sendo classificado, quando da matrícula, deverá ser confirmado pelo candidato a pontuação
obtidanoENEM. 
V. A Faculdade Novo Milênio se reserva no direito de condicionar a matrícula do candidato ao
documentooriginalexpedidopeloINEP/MECquecomproveareferidapontuaçãonoENEM. 
VI.Casonãoseconfirmeapontuaçãoindicadapelocandidato,omesmoestarádesclassificado. 

3.

DOPERÍODOELOCALDEINSCRIÇÃO 


I.AsinscriçõesestarãoabertasaoscandidatosCALOUROS,quejáconcluíramoEnsinoMédio,coma
finalidadedeingressonoPRIMEIROSEMESTREde2022. 
II.As inscrições serão feitas pela internet no www.novomilenio.br, pelo telefone 3399-5555 ou pelo
Whatsapp(27)99580-6133de01deoutubrode2021à16demarçode2022,conformeopresente
EditaldoPROCESSOSELETIVO. 
III.AinscriçãoimplicanaaceitaçãodascondiçõesestabelecidasnesteEditaldoPROCESSOSELETIVO
eseusANEXOS. 
IV.NoatodainscriçãoocandidatodeveráapresentardadospessoaisparapreenchimentodaFichade
Inscriçãoo
 n-line. 
V.Os candidatos não podem fazer alteração na inscrição após a conclusão da mesma. Caso seja
necessário a alteração de alguma informação o candidato deverá entrar em contato a central de
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atendimento ao candidato por meio do tel. 3399-5555, e-mail: atendimento@novomilenio.br e/ou
WhatsApp(27)99580-6133. 
VI.Éderesponsabilidadedocandidatoaveracidadedosdadosinformadosparaefetivaçãodainscrição. 

4.

DATASDEAPLICAÇÃODASPROVAS 


4.1 Processo SeletivoONLINE,asprovasdessamodalidadeserãoaplicadasaoscandidatos
no momento em que acessarem à “CENTRAL DO CANDIDATO”, por meio do site
www.novomilenio.br. Esta modalidadeNÃOdaráaoscandidatosodireitodeconcorreremàsbolsas
previstasnoitem8desteedital. 

4.2 Processo Seletivo PRESENCIAL, nesta modalidade o candidato ESTARÁ concorrendo às
bolsasdedescontosofertadaspelaFaculdadeNovoMilênio,conformeQUADRODEDISTRIBUIÇÃO
DEBOLSASprevistonoitem8dopresenteEdital.Asprovasocorrerãonosseguintesdiasehorários
medianteinscriçãoprévianositedafaculdade:w
 ww.novomilenio.br: 

Dia–21/10/2021–PRESENCIAL–Das19:00às20:00(Quinta-feira); 
Dia–11/11/2021–PRESENCIAL–Das19:00às20:00(Quinta-feira); 
Dia–25/11/2021–PRESENCIAL–Das19:00às20:00(Quinta-feira); 
Dia–16/12/2021–PRESENCIAL–Das19:00às20:00(Quinta-feira); 
Dia–06/01/2022–PRESENCIAL–Das19:00às20:00(Quinta-feira); 
Dia–20/01/2022–PRESENCIAL–Das19:00às20:00(Quinta-feira); 
Dia–10/02/2022–PRESENCIAL–Das19:00às20:00(Quinta-feira); 
Dia–24/02/2022–PRESENCIAL–Das19:00às20:00(Quinta-feira); 
Dia–10/03/2022–PRESENCIAL–Das19:00às20:00(Quinta-feira); 
Dia–24/03/2022–PRESENCIAL–Das19:00às20:00(Quinta-feira); 

As provas PRESENCIAISserãoaplicadasnaFaculdadeNOVOMILÊNIO,situadanaAv.Santa
Leopoldina,840,CoqueiraldeItaparica,VilaVelha-ES. 

5.

INFORMAÇÕESSOBREOPROCESSOSELETIVO 


FACULDADENOVOMILÊNIO 
Av.SantaLeopoldina,840 
Bairro:CoqueiraldeItaparica-VilaVelha–ES–Tel.(27)3399-5555 
WhatsApp:(27)99580-6133oue-mail:atendimento@novomilenio.br 
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6.

INSTRUÇÕESBÁSICAS 


I.Não serão prestados quaisquer esclarecimentos sobre as questões das provas, durante sua
realização, bem como não serão permitidas consultas ou o uso de máquina de calcular, régua de
cálculo,relógio,telefonecelular,pager,beepouqualqueroutrotipodeaparelhodecomunicaçãoou
eletrônico,sobpenadeserdesclassificadodoPROCESSOSELETIVO. 
II.Será eliminado, em qualquer época, mesmo depois de matriculado, o candidato que realizar o
PROCESSOSELETIVOutilizandodocumentoouinformaçõesfalsasououtrosmeiosilícitos. 
III.AFaculdadeNovoMilênioadotaráodispostonaLei13.796,de03/01/2019,parafixar,emvirtudede
escusa de consciência, prestações alternativas à aplicação de provas e à frequência as aulas
realizadas em dia de guarda religiosa, mediante apresentação do documento do responsável pela
Igrejafrequentada; 
IV.O candidato que não tenha condições de comprovar, na datadamatrícula,aconclusãodeEnsino
Médio ou equivalente, deve estar ciente de que, em nenhuma hipótese poderá requerer sua
matrícula,umavezquenãoatendeaodispostodoArt.44,II,daLeideDiretrizeseBasesnº9.394,
de20dedezembrode1996eaodispostonesteEdital. 


1.

CURSOSOFERECIDOS 

CURSOS 
Administração 
CiênciasContábeis 
ComunicaçãoSocial–
PublicidadeePropaganda 
Direito 
Enfermagem 
EngenhariaCivil
EngenhariaElétrica 
(*)Fisioterapia 
Pedagogia–L
 icenciatura 
TecnologiaemGastronomia 

AUTORIZAÇÃO/RECONHECIMENTO 
RenovaçãodoReconhecimento:PortariaMecnº
948, de 30/08/2021, Publ. D.O.U. nº 165 em
31/08/2021,Seção1,pg.36-44. 
Reconhecimento: Portaria Mec nº 421, de
08/05/2017, Publ. D.O.U. nº 88 em 10/05/2017,
Seção1,pg.21. 
RenovaçãodoReconhecimento:PortariaMecnº
208, de 25/06/2020, Publ. D.O.U. nº 128 em
07/07/2020,Seção1,pg.82-85. 
RenovaçãodoReconhecimento:PortariaMecnº
208, de 25/06/2020, Publ. D.O.U. nº 128 em
07/07/2020,Seção1,pg.82-85. 
RenovaçãodeReconhecimento:PortariaMecnº
568 de 20/08/2018, Publ. D.O.U. nº 161 em
21/08/2018,Seção1,pg.26. 
ReconhecimentodeCurso:PortariaMecnº16de
27/01/2016, Publ. D.O.U. nº20 em 29/01/2016,
Seção1,pg.64-65. 
RenovaçãodoReconhecimento:PortariaMecnº
286, de 24/12/2012, Publ. D.O.U. nº 249 em
27/12/2012,Seção1,pg.13-52. 
Renovação de Reconhecimento: Portarianº411
de 30/08/2013, Publ. D.O.U. nº 169 em
02/09/2013,Seção1,pg.20-21. 
RenovaçãodeReconhecimento:PortariaMecnº
917 de 27/12/2018, Publ. D.O.U. nº 249 em
28/12/2018,Seção1,pg.189-192. 
RenovaçãodoReconhecimento:PortariaMecnº
948, de 30/08/2021, Publ. D.O.U. nº 165 em
31/08/2021,Seção1,pg.36-44. 

VAGASE
DURAÇÃO 
100 
4ANOS 
100 
4ANOS 
100 
3,5ANOS 
240 
5ANOS 
40 
5ANOS 
150 
5ANOS 
50 
5ANOS 
80 
5ANOS 
100 
4ANOS 
120 
2ANOS 

TURNOS
DE
VALORES
OFERTA 

M


- 


N 

967,23 


M


- 


N 

893,55 


M


- 


N 

967,23 


M


- 


N 

1.373,08 


M


- 


N 

1.397,38 


M


- 


N 

1.397,38 


M


- 


N 

1.397,38 


M


- 


N 

1.403,63 


- 


- 


N 

757,09 


M


- 


N 

1.451,08 
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(**)TecnologiaemEstéticae
Cosmética 

Reconhecimento: Portaria Mec nº 307 de
23/04/2015, Publ. D.O.U. nº77 em 24/04/2015,
Seção1,pg.36-38. 
RenovaçãodoReconhecimento:PortariaMecnº
TecnologiaemGestãode
208 de 25/06/2020, Publ. D.O.U. nº 128 em
RecursosHumanos
07/07/2020,Seção1,pg.82-85. 
TOTALDEVAGASOFERTADAS 

200 
2,5ANOS 
150 
2ANOS 


Integral 


N 

965,29 


- 


N 

894,33 


- 

1.430



Observações: 
-OscursosquecontemplamemsuasMatrizesCurricularesadisciplinaEstágioSupervisionado/Práticas,amesmaserácumpridaconforme
dispostonosProjetosPedagógicosdecadacurso. 
(*)AspráticasterapêuticaseEstágioSupervisionadodoCursodeFisioterapia,paraasturmasdoturnonoturno,sãodesenvolvidas
noturnodiurno. 
(**)AturmadoturnoIntegraldocursodeTecnologiaemEstéticaeCosméticaseráofertadaemhorárioespecial(2ªs feirasnohorário
das7:00às22:00horas). 
-TurnosdeOferta:(M)Matutino–(V)Vespertino–(N)NoturnoeIntegral 


8. QUADRODEDISTRIBUIÇÃODASBOLSAS: 


BolsasexclusivasparaNovosIngressantes 
DISTRIBUIÇÃODEBOLSAS 

% 

TOTALDECANDIDATOS 

100 

Bolsas90% 

1% 

Bolsas70% 

2% 

Bolsas60% 

3% 

Bolsas50% 

10% 

Bolsas40% 

15% 

Bolsas30% 

20% 

TOTALDECANDIDATOS 

51% 

Obs.:Ospercentuaisdedescontosconstantesdatabelaacimajáestãoinclusosos5%dedescontoparapagamentoefetuado
atéo1ºdiaútildecadamês. 


a)

Serãodistribuídasbolsasde90%(noventaporcento),para1%(umporcento)dosparticipantes
entre os melhores colocados na classificação geral doPROCESSOSELETIVO,emcadadata
agendadadentreoscandidatosinscritoseparticipantesdosProcessosSeletivosparaoscursos
da Faculdade Novo Milênio, desde que, os melhores colocados alcancem o mínimo de 85%
(oitentaecincoporcento)naProvaObjetiva. 

b)

Excetuandoasbolsasde90%(noventaporcento),distribuídaspara1%aosmelhorescolocados
na classificação geral em cada data agendada, serão distribuídas bolsasde70%(setentapor
cento) para 2% (dois por cento) dos participantes, desde que, alcancem o mínimo de 75%
(setentaecincoporcento)naProvaObjetiva.Bolsasde60%(sessentaporcento)para3%(três
porcento)dosparticipantes,desdeque,alcancemomínimode75%(setentaecincoporcento)
na Prova Objetiva. Bolsas de 50% (cinquenta por cento) para 10% (dez por cento) dos
participantes, desde que, alcancem o mínimo de 75% (setenta e cinco por cento) na Prova
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Objetiva. Bolsas de 40% (quarenta por cento) para 15% (quinze por cento) dos participantes,
desdeque,alcancemomínimode75%(setentaecincoporcento)naProvaObjetiva.E,porfim,
serãodistribuídasbolsasde30%(trintaporcento)para20%(vinteporcento)dosparticipantes,
desdeque,alcancemomínimode75%(setentaecincoporcento)naProvaObjetiva. 

OsresultadosdoProcessoSeletivosãoválidosapenasparaingressonoPRIMEIROSEMESTREdo
anoletivode2022. 


9. PROVAS 
Asprovasserãorealizadas,emetapaúnica,nodia,horárioeemlocaisindicadosnopresente
EditaldoProcessoSeletivo. 

Provascomunsatodososcandidatos:  


ProvasObjetivas 
Conteúdo 

NºdeQuestõesObjetivas

Português 

05 

Matemática 

05 

ConhecimentosGerais 05 
Total 

15 


AsProvasObjetivastotalizam15(quinze)questões,queequivalerãoa15(quinze)pontos. 

10. PROCESSODECLASSIFICAÇÃO 

OProcessoSeletivoterácarátereliminatórioeclassificatórioefar-se-ádaseguinteforma: 
Seráeliminadoocandidatoque: 

I.

Nãorealizarasprovasnodiapreviamenteagendado; 

II.

Obtivernota(zero)emtodasasdisciplinasdasquestõesobjetivas. 


11. CLASSIFICAÇÃOFINAL 


I.

Aclassificaçãofinalseráoresultadodasomadospontosobtidosnaprovaobjetiva; 

II.

Os candidatos serão classificados pela ordem decrescente da soma até o limite de vagas
oferecidas; 

III.

Osexcedentesserãoclassificadosnalistadesuplentes; 
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IV.

Ocorrendoempatenaúltimacolocação,prevaleceráomaiornºdepontosobtidosnaseguinte
ordem: 
a)

NaprovadeLínguaPortuguesa; 

b)

Permanecendooempate,ocritériodedesempateserápelocandidatodemaioridade. 

c)

Por suas peculiaridades, não serão concedidas, em hipótese alguma e sob quaisquer
pretextos, vistas, cópias, recontagem de pontos, revisão de provas deste Processo
Seletivo,nãocabendorecursodequalquernaturezasobreoresultadofinaldivulgado. 


12.

DIVULGAÇÃODORESULTADO 


I.

Oresultadoserádivulgadoematé02(dois)diasúteisapósarealizaçãodaprova. 

II. As listasdosresultadosfinaisserãodivulgadasnositewww.novomilenio.br,podendoesteser
antecipado e consequentemente, ser iniciado o processo da matrícula para candidatos
aprovados até o limite de vagas. A 1ª chamada será por ordem crescente de classificação.
Será REPROVADO o candidato que não realizarasprovasnodiapreviamenteagendadoou
obtivernota(zero)emtodasasdisciplinasdasquestõesobjetivas. 

13.

MATRÍCULAEPRAZOS 


A Faculdade poderá conceder matrícula ao(à) candidato(a) aprovado(a) em Processo Seletivo
anterior(atédoissemestres),apósanálisedorequerimentodo(a)interessado(a),semagarantiado
benefíciodaBolsaEducacionalobtidaanteriormente. 
O candidato aprovado deverá efetivar sua matrícula até 02 (dois) dias úteis após a divulgação do
resultado,medianteapresentaçãodaseguintedocumentação: 

I. Documento de conclusão do Ensino Médio – HistóricoEscolarouequivalente(Cópiasimples
legível)paraadevidadigitalização. 
Casoessedocumentotenhasidoexpedidoemdataanterioraoanode1999,omesmoteráque
serautenticadopeloórgãoprópriodaSecretariadeEstadodaEducação,conformeexigênciada
Resolução doConselhoEstadualdeEducaçãodoEspíritoSantonº119/98.Emsetratandode
certificado de conclusão do ensino médio obtido no estrangeiro, o mesmo deverá ser
apresentadocomadeclaraçãodeequivalênciadosestudos,peloórgãoprópriodaSecretariade
EstadodaEducação,emdataanterioràinscriçãodocandidatonoProcessoSeletivo; 
1. Documentos de conclusão do Ensino Médio expedidos por instituições de ensino de
outroestadonamodalidadeEAD–EducaçãoàDistância,semadevidaautorizaçãodo
Conselho Estadual de Educação do Espírito Santo, e, sem a devida publicação do
nome do candidato no Diário Oficial doEstadodeondeoestabelecimentodeensino
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está autorizado a funcionar não serão aceitos para efeito dematrículanaFaculdade
NovoMilênio; 
II.
III.

Certidãodenascimentooucasamento( cópiasimpleslegível); 
(Cópia simples legível) do documento oficial de identidade, ou cédula de identidade para
estrangeiros, emitida por autoridade brasileira e válida atéadatadamatrícula.Somenteserá
efetivada matrícula mediante apresentação da Carteira Nacional de Habilitação – CNH
dentrodavalidade; 

IV.

C.P.F.( cópiasimpleslegível); 

V.

ProvadequitaçãocomoServiçoMilitar,quandodesexomasculino( cópiasimpleslegível); 

VI.

TítuloEleitoral,comocomprovantedaúltimaeleição( cópiasimpleslegível); 

VII.

Comprovantederesidência,preferencialmentecontadetelefone( cópiasimpleslegível); 

VIII.

02(duas)fotos3x4( recentesesemcarimbo); 

IX.

PassaportecomvistoconsulareaCarteiradeIdentidadeparaEstrangeiroTemporário,expedido
peloÓrgãoCompetente; 

X.

Contrato de prestação de serviços educacionais, emitido pela Faculdade e assinado pelo
contratante e/ou responsável legal. O contrato de Prestação deServiçosEducacionaisdeverá
sertambémassinadopelofiadoreseucônjugecartórioeentregadosdocumentosàFaculdade:
(Do Fiador: cópiasimpleslegíveldoCPF,dodocumentodeidentidadeedocomprovantede
renda de no mínimo 2 (duas) vezes o valor da mensalidade do curso emqueoalunoobteve
aprovaçãoecomprovantederesidência.DoCônjugedoFiador:cópiasimpleslegíveldoCPF
eDocumentodeIdentidade). 

XI.

Comprovante de pagamento da primeira parcela do contrato de prestação de serviços
educacionaisfirmadocomaInstituição. 


14.

CONDIÇÕESDELEGALIDADEDAMATRÍCULA


I.

SóserãomatriculadososcandidatosquecomprovemaconclusãodoEnsinoMédioatéodiada
efetivaçãodamatrícula,tornandonula,deplenodireito,aclassificaçãonoProcessoSeletivo.  

II.

Será eliminado em qualquer época, mesmo depois de matriculado, o candidato que houver
realizadooProcessoSeletivousandodocumentosouinformaçõesfalsasououtrosmeiosilícitos.
Neste caso, não será feita a devolução de valores efetuados até a data do cancelamento do
contrato. 


15.

CONDIÇÃOPARABOLSAEDUCACIONAL-REGULAMENTODOSETORDEBOLSAS 


15.1D
 ASCONDIÇÕESPARACONCORRERABOLSAS 
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I.SerclassificadonoPROCESSOSELETIVO2022/1; 
II. NãopossuirouestarmatriculadoemnenhumoutrocursodegraduaçãoemqualquerInstituiçãode
EnsinoSuperior; 
III.Possuirrendafamiliarpercapitadeaté1(um)saláriomínimoe½(meio)vigenteparabolsade60%
a90%; 
IV. Possuirrendafamiliarpercapitadeaté3(três)saláriosmínimosvigentesparabolsaparcialde10%
a50%. 

15.2D
 ASCONDIÇÕESPARAEFETIVAÇÃODABOLSA 

I.ApresentaraoSETORDEBOLSASadocumentaçãocomprobatóriaexigida; 
II.RealizarestudosocioeconômicojuntoaoSETORDEBOLSAS; 
III.ConcederentrevistaindividualjuntoaoSETORDEBOLSAS; 
IV.ReceberparecertécnicodoSETORDEBOLSAS. 
15.3D
 ASCONDIÇÕESPARAMANUTENÇÃOECONTINUIDADEDABOLSA 

I.ManteradimplênciacomaInstituição; 
II.Apresentaremanterrendimentoacadêmicomínimode75%nodecorrerdosemestrecursado; 
III.RenovarsemestralmenteobenefíciojuntoaoSETORDEBOLSAS; 
IV. Não obter nenhuma outra modalidade de bolsa (PROUNI, SINDICATO, ou quaisquer outros
benefíciosdaInstituição,excetofinanciamentos); 
V.ParticipardoseventosderesponsabilidadesocialdaFaculdadeNovoMilênio. 

OBSERVAÇÕESGERAIS 

I. OSETORDEBOLSASfaráomonitoramentosocioeconômicoeeducacionaldoacadêmicodurante
todoocurso; 
II.OSETORDEBOLSASsereservaodireitoderealizarvisitadomiciliar,quandonecessário; 
III.Candidato que foi aprovado em qualquer PROCESSO SELETIVO para iniciar no PRIMEIRO
SEMESTREde2022ejáestivermatriculado,equevenhaaobterbolsa,teráobenefícioapartirda
mensalidadedomêsdaconcessãodabolsa(calouros). 

DEMAISCONSIDERAÇÕESAOSALUNOSCONTEMPLADOSCOMBOLSAS 

I.As bolsas se destinam aos egressos do Ensino Médio que não tiveram oportunidade de cursar o
Ensino Superior e serão aplicadas a partir 1º período dos cursos ofertados pela Faculdade Novo
Milênio.Assimsendo,nãopoderãocandidatar-seàsbolsasaquelesquejápossuamcursosuperior,
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que estejam cursando ou que tenham cursado quaisquer períodos de cursos oferecidos pela
Faculdade Novo Milênio, executando-se os calouros deste processo Seletivo. Casohajacandidato
cursando o Ensino Superior (em Instituição pública ouprivada),poderáconcorreràsbolsas,desde
que,umavezaprovadonoPROCESSOSELETIVO2022/1,façaopçãopelaFaculdadeNovoMilênio,
confirmando a obtenção da bolsa ou desistir dela, optando pelo pagamento integral das
mensalidades. 
II.Se o candidato prestar informações inverídicas para se inscrever ousematricular,teráobenefício
cancelado a qualquer épocaeseresponsabilizarápeladívidageradanotempodeusoindevidoda
bolsa,podendo,seconvenienteparaasduaspartes,prosseguirestudossemobenefíciodabolsa. 
III.A ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE CAMPO GRANDE LTDA mantenedora da
FACULDADE NOVO MILÊNIO, se reserva o direito de não formar turma(s) caso o número de
candidatosmatriculadossejainferiora35(trintaecinco)alunos.Nessecaso,ocandidatoteráovalor
pagonamatrículadevolvido.Noscasosdecandidatoscontempladoscombolsas,nãopoderáhavera
transferência da bolsa para outro curso, exceto se autorizado pelo SETOR DE BOLSAS ou pela
ComissãoOrganizadoradoProcessoSeletivo-COPS. 


CANDIDATOSCLASSIFICADOSNOPROCESSOSELETIVONOLIMITEDEVAGADEBOLSAS 

Se o candidato for aprovado e contemplado com a bolsa, este deverá se dirigir ao SETOR DE
BOLSAS com o questionário socioeconômico preenchido no ato da sua inscrição no presente
processo seletivo bem como, toda a documentação comprobatória das informações ora prestadas
paraquesejamanalisadaspeloreferidosetor. 

CANDIDATOSCLASSIFICADOSNOPROCESSOSELETIVOALÉMDOLIMITEDEVAGASPARA
BOLSAS 
Seocandidatoforaprovadoecontempladocomabolsa,masnãoterseclassificadoatéonúmerode
vagas por bolsista, poderá procurar o SETOR DE BOLSAS para ajustar a melhor opção de
pagamento. A Instituição oferece também o FIES e outras modalidades de pagamentos. Os
candidatos nesta situação deverão verificar no site da Faculdade Novo Milênio a melhor condição
paraopagamentodasmensalidades. 

DOCUMENTAÇÃONECESSÁRIAPARAESTUDOSOCIOECONÔMICO

Identificaçãopessoal,doestudanteedetodososmembrosdafamília: 
●

Documento deidentidade(RG,CertidãodeNascimentoouCNH,etc.)detodososmembros
quefazempartedogrupofamiliar; 
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●

CPFdetodososmembrosquefazempartedogrupofamiliar; 

●

Certidãodeóbitodopaioumãe,seforocaso. 

Moradia:  
●

CertidãodeRegistroImobiliário,quandoaresidênciaéprópria; 

●

Comprovantedequitação/prestaçãopaga,quandoacasaforfinanciada; 

●

Últimorecibodepagamentoecontratodelocação,sealugada; 

●

Secedida,apresentardeclaraçãodocedente,registradaemcartório; 

●

Cópiadastrêsúltimascontasdeágua,luzetelefone. 


Trabalho:  
Comprovantedosrendimentosdoalunoeseugrupofamiliar: 


●

CTPS (Carteira de trabalho e previdência social) - cópia da página de identificação do
trabalhador,últimocontratodetrabalhoepáginaseguinte; 

●

Seassalariado,cópiadostrêsúltimoscontracheques; 

●

Sedesempregado,carteiradetrabalhoprovandodesemprego; 

●

Trabalhador autônomo ou profissional liberal, última declaração de Imposto de Renda ou
declaração comprobatória de percepçãoderendimentos(DECORE),original,doúltimomês,
feitaporcontadoroutécnicocontábil; 

●

Se aposentado ou pensionista, cópia dos três últimos comprovantes de recebimento de
aposentadoriaoupensão. 


Escolar: 
●

Comprovantedematrículadoaluno. 

Familiar: 
●

Cópiadocomprovantedeseparaçãooudivórciodospais;oucertidãodeóbito,casoumdeles
nãoconstenogrupofamiliardocandidatoporessarazão.  


OutrosDocumentos: 

●

Extratobancário03(três)últimosmesesdetodososmembrosdafamília; 

●

ExtratoFGTSdetodososmembrosdafamília; 

●

Certidãonegativadeveículosdetodososmembrosdafamília. 

●

Todososdocumentosdevemserentreguesemcópialegível 

●

Apresentarcarteiradetrabalhooriginaljuntocomacópia. 


16.

CONTEÚDOPROGRAMÁTICODOPROCESSOSELETIVO 
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PORTUGUÊS 
Interpretação de texto; conhecimento de fatores de textualidade; conhecimento básico e
morfologia, sintaxe, semântica, fonética e estilística da Língua Portuguesa; Literatura Brasileira:
estilosdeépoca;gênerosliterários. 

MATEMÁTICA  
Álgebra I (conjuntos, múltiplos e divisores, sistemas de medidas, potências e raízes, razão e
proporção, funções, progressões, matrizes, determinantes, sistemas lineares); Trigonometria;
Geometria plana; Álgebra II (números complexos, polinômios); Geometria espacial; Geometria
analítica. 

CONHECIMENTOSGERAIS 
Notícias de jornal; atualidades; ciências da natureza; ciências humanas na área da história e
geografia;Política;Economia; DireitosHumanos;ResponsabilidadeSocial;GlobalizaçãoeÉtica. 

17.

DASCONSIDERAÇÕESFINAIS 


I.Por suas peculiaridades, não serão concedidas, em hipótese alguma e sob quaisquer pretextos,
vistas,cópias,recontagemdepontos,revisãodeprovasdoProcessoSeletivo,nãocabendorecurso
dequalquernaturezasobreoresultadodivulgado. 
II.OpresenteEdital,parareconhecimentodosinteressados,estádisponívelnositedaFaculdadeNovo
Milênio. 
III.Casos omissos ou não previstos no Manual do Candidato serão analisados e solucionados pela
ComissãoOrganizadoradoProcessoSeletivo–COPS. 


VilaVelha-ES,23desetembrode2021. 




Prof.Ms.EmersonLuizdeCastro 
PresidentedaCOPS 
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