I. A FACULDADE
Caro Candidato,

Seja bem vindo as Faculdades Olga Mettig !
A sociedade baiana sempre reconheceu a educadora
Olga Mettig pela seriedade e dignidade que imprimiu as
suas atitudes pioneiras, empreendedoras e éticas,
desde a criação da Faculdade de Educação da Bahia
(1967), há mais de 40 anos.
A Olga Mettig é uma das Instituições de Ensino
Superior da Bahia reconhecida pela sociedade e pelo
MEC por sua excelência na qualidade de ensino.
Em 2012, a Olga Mettig terá nova gestão com o
compromisso de continuar a missão e objetivos que
guiaram

e

conduziram

as

realizações

da

sua

fundadora: “educar pessoas de visão crítica, capazes
de agregar valores e se realizarem profissionalmente,
sustentadas por princípios éticos, democráticos e de
cidadania”.
Convidamos você a ser um dos futuros profissionais
graduados pela Olga Mettig, referência no ensino
superior, porque significa reconhecimento de formação
sólida, embasada em valores éticos e morais.

II. EDITAL DE ABERTURA DAS INSCRIÇÕES PARA O
PROCESSO SELETIVO
O Edital do Processo Seletivo é publicado regularmente até 48 horas antes do início do período
de inscrições. Encontra-se a disposição no site institucional, contendo todas as informações
sobre período, taxas e locais de Inscrições, data, horário e local da realização das provas,
cursos e vagas oferecidas, e período de matrícula.

III. DAS PROVAS
As provas serão objetivas, apresentando cada uma, quatro alternativas, onde somente uma das
proposições é verdadeira. Sendo também incluída uma Prova de redação. O conteúdo das provas
encontra-se no item VIII deste Manual.
PROVAS

Nº de Questões

PESO

- Língua Portuguesa

10

2,0

- Redação

01

2,0

- Inglês / Espanhol

05

2,0

- Matemática

05

2,0

-Conhecimentos
Gerais e Atualidades

05

2,0

Obs: A questão de Redação será eliminatória com pontuação de 0,0 (zero) a 10 (dez). Não haverá, em
hipótese alguma, vista ou revisão de provas.

IV. DA CLASSIFICAÇÃO E PREENCHIMENTO DAS VAGAS
1. As vagas para cada curso (previstas conforme Edital) serão preenchidas por sistema de classificação
dos candidatos, obedecendo à ordem decrescente dos escores globais atingidos, considerando-se o total
de pontos obtidos pelos candidatos concorrentes.
2. Estará automaticamente desclassificado do Processo Seletivo o candidato que obtiver a nota 0,0 (zero)
na redação.
3. Estarão habilitados os candidatos que obtiverem resultado por ordem decrescente dos escores globais
obtidos após a aplicação do ponto de corte: I DP – um desvio padrão abaixo da média aritmética dos
escores globais dos candidatos concorrentes em cada curso.
4. Serão calculados pontos de corte por grupo de concorrente para cada curso.
5. Ocorrendo empate de resultados, far-se-á a comparação dos escores globais padronizados dos
candidatos, selecionando-se aquele que apresentar a maior quantidade de acertos na Prova de Língua
Portuguesa ou maior pontuação na Redação.
6. A Faculdade somente considera oficial e válida, para todos os efeitos a lista de classificados divulgada
oficialmente pela Comissão Coordenadora do Processo Seletivo.
7. Os candidatos não portadores de escolaridade compatível (ensino médio ou equivalente) deverão
indicar na ficha de inscrição e serão considerados “treineiros”. Desta forma, torna-se nula, de pleno
direito, a classificação de tais candidatos.
8. Será disponibilizado um percentual de 5% (cinco por cento) das vagas previstas neste Edital para
preenchimento através do resultado do Exame Nacional do Ensino Médio - ENEM, de acordo com a
Portaria INEP nº 110 de 04 de dezembro de 2002, nos seguintes critérios:

Os candidatos deverão dirigir-se à sede da Faculdade, no período e local estipulados para
preencherem a Ficha de Inscrição e efetuarem o pagamento da Taxa de Inscrição, munidos da
documentação exigida, do n.º de inscrição no ENEM e seu Boletim Individual de Resultados
(cópia);

Poderão ser utilizados os resultados dos 03 (três) últimos anos, quando candidatos

optem pela inscrição pelo ENEM;




Estarão aptos a concorrerem às vagas os candidatos que alcançarem o mínimo de 500 pontos no
seu Desempenho Geral no ENEM;
As vagas serão preenchidas por sistema de classificação dos candidatos, obedecendo à ordem
decrescente dos pontos obtidos no Desempenho Geral do candidato;
Ocorrendo empate entre os candidatos será observada a pontuação na Redação e, em





persistindo o empate, o ano de realização do ENEM mais recente;
As vagas, reservadas ao ENEM e que não forem preenchidas, serão imediatamente repassadas
para o Processo Seletivo normal da Faculdade e ocupadas de acordo com o previsto no item II do
presente Edital;
Os candidatos aprovados através de aproveitamento do ENEM matricular-se-ão obedecendo aos
procedimentos previstos no item VI deste Edital.

V. DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS
A divulgação dos resultados ocorrerá até 72 horas da realização do Processo Seletivo, na sede da
Faculdade e/ou no site institucional. A Faculdade não se responsabilizará por divulgações não oficiais,
estando desde já nulas de pleno direito, em qualquer outro meio de veiculação.

VI. MATRÍCULA DOS CANDIDATOS
1. Os candidatos classificados conforme a disponibilidade de vagas previstas no Edital poderão se
matricular na sede da Faculdade, conforme período estabelecido no Edital do Processo Seletivo.
2. Os candidatos habilitados poderão ser chamados, caso haja desistência de matrícula por parte de
candidatos classificados, conforme a ordem de classificação.
3. No ato da matrícula o candidato deverá apresentar a seguinte documentação:
a) 02 (duas) fotos 3x4 recentes;
b) Certificado de conclusão de curso de 2º grau ou equivalente;
c) Histórico escolar do 2º grau com carimbo da Secretaria de Educação, comprovando sua
autenticidade;
d) Carteira de identidade e CPF;
e) Título de eleitor e comprovante de votação da eleição imediatamente anterior;
f) Prova de quitação com o serviço militar, apenas para os candidatos civis do sexo
masculino;
g) Certidão de nascimento ou casamento;
h) Comprovante de residência;
4. Todos os documentos devem ser apresentados em original e cópia, sendo exigida autenticação em
cartório para o Histórico Escolar do 2º grau.
5. O candidato que não apresentar a documentação completa, no prazo estabelecido pela Faculdade,
perderá o direito à vaga no curso, sendo chamado outro candidato para o preenchimento da vaga.
6. Será eliminado independente de época, mesmo o candidato já matriculado, que tenha realizado o
Processo Seletivo, usando documentos ou informações falsas ou outros meios ilícitos.
7. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Permanente do Processo Seletivo da Faculdade.

VII. NOSSOS CURSOS
BACHARELADO EM ADMINISTRAÇÃO
Autorização: Portaria Ministerial nº 2.070 de 31.10.199
Reconhecimento: Portaria Ministerial nº 413 de 08.02.2002
Renovação –Reconhecimento: Portaria Ministerial nº 3697 de 18.10.2005
Início de Funcionamento: ano de 1998
Turno de Funcionamento: Noturno
Carga Horária: 3.150 horas
Duração Mínima: 08 (oito) semestres
Requisitos: Conclusão do Ensino Médio ou Equivalente

LICENCIATURA EM PEDAGOGIA
Autorização: Decreto nº 60.728 de 19/05/1967
Reconhecimento: Decreto nº 60.782 de 22.10.1970

Início de Funcionamento: ano de 1968
Turno de Funcionamento: Noturno
Carga Horária: 3.280 horas
Duração Mínima: 08 (oito) semestres
Requisitos: Conclusão do Ensino Médio ou Equivalente

BACHARELADO EM TURISMO
Autorização: Decreto nº 89.497 de 29/03/1984
Reconhecimento: Portaria Ministerial nº 168 de 08/03/1988
Início de Funcionamento: ano de 1984
Turnos de Funcionamento: Matutino e Noturno
Carga Horária: 3.000 horas
Duração Mínima: 08 (oito) semestres
Requisitos: Conclusão do Ensino Médio ou Equivalente

DAS PROVAS
LÍNGUA PORTUGUESA
Interpretação de texto; Os gêneros compositivos (narração, descrição, dissertação), seus elementos,
identificação em textos e uso dos elementos dissertativos na produção escrita de texto; O argumento, a
coesão e a coerência (identificação em textos e uso dos elementos dissertativos na produção escrita de
texto); Formação de palavras, significação e classes; O período e a oração (estrutura, tipos, classificação);
A sintaxe de concordância (nominal e verbal); A sintaxe de regência (nominal e verbal); A sintaxe de
colocação pronominal (pronome oblíquo); A função sintática das classes de palavras (morfossintaxe);
Pontuação; Normas ortográficas vigentes.

INGLÊS
Compreensão de Textos; estrutura gramatical; formas nominais: substantivo, adjetivo, artigo; formas
pronominais: subjetivas, objetivas, possessiva, indefinida, reflexiva; formas adverbiais: advérbio e locução
adverbial; conectivos: coordenação e subordinação; formas verbais: em estrutura declarativa, afirmativa,
negativa e interrogativa, abrangendo: tempos passado, presente, futuro, perfeito (simples/contínuo);
infinitivo e gerúndio (padrões verbais); verbos modais; verbos auxiliares; voz (ativa e passiva); oração
condicional. Preposição (preposição e locução prepositiva); Idiomatismo.

ESPANHOL
Compreensão de Texto. Estrutura Gramatical. Domínio das estruturas básicas da língua espanhola.
Determinantes do nome: os artigos, os possessivos, os demonstrativos, os indefinidos, os numerais, os
relativos e os interrogativos; substantivos: gêneros, números e grau; adjetivos: gêneros, números e grau;
pronomes: pessoais, relativos e colocação de pronomes; verbos: auxiliares, regulares e irregulares;
advérbios e locuções adverbiais; preposições; conjunções.

MATEMÁTICA
Conjunto Numérico: Números naturais e inteiros: operações e propriedades; decomposição em fatores
primos; Divisibilidade; máximo divisor comum e mínimo múltiplo comum. Números racionais e reais:
operações e propriedades; representação decimal. Sistemas de numeração. Números complexos:
operações e propriedades na forma algébrica; representação gráfica; representação e operações na forma
trigonométricas. Porcentagem, juros, regra de três, grandezas direta e inversamente proporcionais.
Polinômios: Expressões algébricas: operações e propriedades operacionais. Equações Algébricas: Conceito
de equação algébrica. Equações equivalentes. Conceito de raiz de uma equação e sua multiplicidade.
Relações entre raízes e coeficientes. Raízes complexas, racionais e reais. Inequações do 1º e 2º graus:

Sistemas de inequações do 1º grau e do 2º grau. Matrizes, Determinantes, Sistemas Lineares.Sistemas
lineares. Probabilidades: Eventos. Conjunto universo. Conceituação de Probabilidade. Logaritmos:
Equações logarítmicas. Equações exponenciais. Análise Combinatória: Regras simples de contagem;
arranjos, permutações e combinações, simples e com repetição. Binômio de Newton. Funções: Produto
cartesiano de conjuntos; relação entre elementos de dois conjuntos. Funções reais de variável real: estudo
geral. Funções linear e quadrática. Função exponencial. Função logarítmica.

CONHECIMENTO GERAIS E ATUALIDADES
Realidade vigente: temas de interesse local, regional, nacional e mundial, no campo da política, da
economia, do meio-ambiente, dos costumes dos povos e da cultura; Globalização; Blocos Econômicos; A
Nova Geopolítica Mundial; Relações Internacionais; Políticas Ambientais; Conflitos Internacionais;
Catástrofes Internacionais; A esquerda no poder – Brasil; O Papel das Organizações Não-Governamentais;
Raízes Culturais da Bahia.

