
 
 
 

 
 

 

PROCESSO SELETIVO - 2019 
TERMO ADITIVO AO EDITAL nº 02/2019 

 
Este termo aditivo refere-se à revisão dos itens a seguir: 

• PRORROGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES (Art. 6º.)  

• NOVA DATA PARA REALIZAÇÃO DA PRIMEIRA ETAPA – PROVA ESCRITA (Art. 9º. e Art. 
16º.) 

• NOVO PRAZO MÁXIMO PARA DIVULGAÇÃO DO RESULTADO DA PROVA ESCRITA (Art. 
11º -  § 4º e Art. 12º- § 1º.) 

• ACRESCENTADO O PARAGRÁFO 7º. NO Art. 11º. 

• A VERIFICAÇÃO DOS CANDIDATOS CLASSIFICADOS PARA A PARTICIPAÇÃO NA 2ª 
ETAPA (Art. 12º -  § 1º e§ 4º) 

• DATA LIMITE PARA EVENTUAIS ALTERAÇÕES NA 3ª ETAPA (Art. 18) 
 
 O Diretor da FACULDADE DE CIÊNCIAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E DA 

COMPUTAÇÃO DOM BOSCO (FCEACDB), mantida pela ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL DOM BOSCO 

(AEDB), sediada em Resende, Estado do Rio de Janeiro, com base na Lei n.º 9394/1996, legislação em 

vigor e nas disposições regimentais, faz saber que o período de inscrição foi prorrogado, isto é, as 

inscrições do processo seletivo específico para o ingresso no curso de ADMINISTRAÇÃO em Regime 

Integral destinado ao Programa DUAL STUDY, estarão abertas, no período de 22 de abril a 12 de 

junho de 2019.  

 
DAS INSCRIÇÕES 

 
Art. 6º – As inscrições para o Processo Seletivo deverão ser efetuadas, por um dos seguintes modos: 
  
I – Via Internet: 
 

a) Inscrições On-Line  

b) Período: 22/04/2019 a 12/06/2019 

c) Site: www.aedb.br/dual 

 
II – Presencial no seguinte endereço  
 
Na sede das Faculdades Dom Bosco - AEDB em Resende/RJ  

Endereço: Av. Coronel Professor Antônio Esteves, nº 01 – Campo de Aviação  

Horário: 8h às 12h e 13h às 21h e 30min. 

Período: 22/04/2019 a 12/06/2019 

Local: Secretaria de Atendimento das Faculdades Dom Bosco, onde terão computadores disponíveis 

para o candidato que desejar utiliza-los para fazer a sua inscrição presencial.  

 

https://www.aedb.br/dual


 
 
 

 
 

 

Art. 9º – As provas serão aplicadas no dia 16 de junho de 2019, das 14h às 18h, no campus das 
Faculdades Dom Bosco Av. Coronel Professor Antônio Esteves, nº 01 – Bairro Campo de Aviação – 
Resende/RJ. 
 

Art. 11º – 

 

§ 4º O resultado da Prova Escrita será publicado nos quadros de avisos das FACULDADES e no site 

www.aedb.br/dual até 05 (cinco) dias após a realização da prova. 

 

§ 7º O aluno que não obtiver no mínimo 40% do valor máximo atribuído a redação, será desclassificado 

para continuação no processo seletivo, independentemente da pontuação obtida nas outras 

disciplinas. 

 

 
DA SEGUNDA ETAPA – DINÂMICAS (SOFT SKILLS) 
 

Art. 12º –  

§ 1º – A verificação dos candidatos classificados para a participação na 2ª etapa, se dará pelo site 

www.aedb.br/dual, a partir do dia 22 de junho de 2019. 

 

§ 4º – A segunda etapa irá priorizar a análise das habilidades socioemocionais (soft skills) dos 

candidatos, mediante participação do candidato em atividades nas quais serão propostas resoluções 

de problemas, estudos de casos e dinâmicas em grupo. A equipe de facilitadores e avaliadores definida 

pelas FCEACDB – AEDB irá propor atividades com o intuito de verificar e avaliar os atributos a seguir e 

cada um deles contribuirá em 25% (um quarto) na composição da nota da segunda etapa com valor 

máximo de 100 (cem), o candidato que não obtiver no mínimo 20% (vinte por cento) de 

aproveitamento em cada um dos atributos será desclassificado: 

 

Art. 13º  

§ 2º – A 3a etapa refere-se a uma entrevista de seleção, para avaliar o candidato sob as perspectivas 
descritas a seguir e cada uma delas contribuirá em 25% (um quarto) na composição da nota da terceira 
etapa com valor máximo de 100 (cem):  

 

DAS DATAS DAS PROVAS 
 
Art. 16º – As provas da 1ª (primeira) etapa – EXAME VESTIBULAR PROVA ESCRITA -, serão realizadas 
no dia 16 de junho de 2019, das 14h às 18h. O candidato deverá chegar ao local da prova com (01) 
uma hora de antecedência, devendo apresentar o Cartão de Confirmação e o Documento de 
Identidade com foto (RG, Passaporte ou CNH). 
 
 

http://www.aedb.br/dual


 
 
 

 
 

 

Art. 18º –.  
 
A 3ª etapa acontecerá no dia 28/06/2019 das 8h às 12h e das 13h às 22h. Esta etapa, a critério da 
organização do processo seletivo, poderá ocorrer em um único ou mais dias, caso seja necessário. No 
caso de eventuais alterações, elas serão notificadas antes do dia 24/06/2019. 
 
 
 
 

 
Resende (RJ), 26 de maio de 2019. 

  
 
 
 
 

Prof. Mario Anibal Simon Esteves 
Diretor da FCEACDB e FER 
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