
 

 
 

 

 

 

 

INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR DO SUL DO MARANHÃO (IESMA) 

ATO EDITAL DE PROCESSO SELETIVO Nº 01/2019 

COPEVE 

 

 O Instituto de Ensino Superior do Sul do Maranhão (IESMA), mantido pela Unidade de Ensino Superior do 

Sul do Maranhão Ltda. - UNISULMA, credenciado pela Portaria MEC n. 3.310/2004, de 18 de outubro de 

2004, publicada no DOU de 19/10/2004, por meio de sua Comissão Permanente Vestibular - COPEVE, 

torna público a abertura das inscrições para o Processo Seletivo do segundo semestre de 2019, aos cursos 

abaixo indicados com as respectivas portarias de reconhecimento e/ou autorização, turnos, regime de ensino 

e vagas. 1. CURSOS OFERECIDOS: ADMINISTRAÇÃO (Portaria Ministerial nº 217 de 18/02/2009, 

publicada no DOU de 19/02/2009), Noturno (01 turma/50 vagas); DIREITO (Portaria Ministerial nº 471 de 

22/11/2011, publicada no DOU de 23/11/2011), Turno: Matutino (01 turma/50 vagas), Noturno (01 

turma/50 vagas); EDUCAÇÃO FÍSICA BACHARELADO (Portaria Ministerial nº 98 de 01/04/2016, 

publicada no DOU de 01/04/2016), Turno: Noturno (01 turma/50 vagas); EDUCAÇÃO FÍSICA 

LICENCIATURA (Portaria Ministerial nº 215 de 18/02/2009, publicada no DOU de 19/02/2009), Turno: 

Noturno (01 turma/50 vagas); ENFERMAGEM (Portaria nº 214 de 18 de Fevereiro de 2009 DOU de 

19/02/2009), Turno: Matutino (01 turma/50 vagas); ESTÉTICA E COSMÉTICA (Portaria nº539 de 21 de 

julho de 2015 DOU de 21 de Julho de 2015), Turno: Integral, aulas prioritariamente concentradas no turno 

noturno (01 turma/50 vagas); FISIOTERAPIA (Portaria nº 238 de 05 de Março de 2015 (DOU de 

05/03/2015), Turno: Integral, aulas prioritariamente concentradas no turno matutino (01 turma/50 vagas); 

NUTRIÇÃO (Portaria Ministerial nº 115 de 17/02/2014, publicada no DOU de 18/02/2014), Turno: 

Matutino (01 turma/50 vagas); PSICOLOGIA (Portaria Ministerial nº 106 de 05/04/2016, publicada no 

DOU de 05/04/2016), Turno: Integral, aulas prioritariamente concentradas no turno noturno (01 turma/50 

vagas); SERVIÇO SOCIAL (Portaria Ministerial nº 1705 de 18/10/2010, publicada no DOU de 20/10/2010), 

Turno: Noturno (01 turma/50 vagas); 2. CRITÉRIO PARA A FORMAÇÃO DE TURMA: Para o 

funcionamento das turmas será necessário o número mínimo de 30 alunos matriculados. 3. PERÍODO E 

LOCAL DE INSCRIÇÃO: As inscrições serão realizadas entre os dias 02 de maio a 07 de junho/2019, via 

internet, através do site www.unisulma.edu.br. No IESMA/UNISULMA, será disponibilizado Laboratório 

de Informática para fins de inscrição e impressão de boleto, em horário comercial. 4. DOCUMENTAÇÃO: 

No ato da inscrição o candidato preencherá a ficha, informando o número do documento de identidade e 

CPF e no dia da prova deverá apresentar o documento de identidade original com foto. 5. VALOR DA 

TAXA DE INSCRIÇÃO: O valor da taxa é de R$ 20,00 (vinte reais), a ser pago em parcela única, através 

de boleto impresso via Internet em qualquer agência bancária até o vencimento. 6. AS PROVAS DO 

PROCESSO SELETIVO VESTIBULAR: A prova, obrigatória para todos os candidatos, será realizada no 

dia 09 de junho/2019 (domingo), das 08h00 às 11h00, e obedecerá rigorosamente ao horário de início e 

término. a) O portão de entrada do prédio, onde serão realizadas as provas, será fechado no horário do início 

da prova. Não será permitida a entrada de retardatários. b) Os candidatos só poderão deixar a sala em que 

estiverem realizando as provas, 60 minutos após seu início. Os três últimos candidatos a encerrarem as 

provas, deverão deixar a sala juntos. c) O tempo máximo para realização da prova é de 3 (três) horas. O 

programa com o conteúdo da prova (Conhecimentos Gerais e Atualidades), além da Redação, está 

disponível no Manual do Candidato, disponível via internet através do site do IESMA/UNISULMA, no 

endereço www.unisulma.edu.br. 7. LOCAL DAS PROVAS: As provas serão realizadas na UNISULMA 

situada na Rua São Pedro,11, Jardim Cristo Rei, na cidade de Imperatriz - MA. A autenticação no canhoto 

de inscrição ou boleto pago confirmam a inscrição no Processo Seletivo do segundo semestre de 2019. Os 

casos omissos serão resolvidos pela Comissão Permanente Vestibular do IESMA - COPEVE.  

 

##DATA Imperatriz/MA, 30 de abril de 2019. 

##ASS JOANE GLÁUCIA SILVA DE ALMEIDA E ALMEIDA 

##CARGO Diretor(a) Geral da Mantida. 

 


