
EDITAL DO PROCESSO SELETIVO CLASSIFICATÓRIO 
ESPM – Unidade Porto Alegre – 2011-1 

 
O Diretor Geral da Escola Superior de Propaganda e Marketing – Unidade Porto Alegre, em 
consonância com o regimento da instituição, torna públicas as normas do processo seletivo 
classificatório – Vestibular 2011-1. 
 
As inscrições estarão abertas no período de 13 de setembro a 24 de novembro de 2010 
exclusivamente on-line no site da ESPM www.espm.br. 
 
Cursos / habilitações /vagas /atos legais: 
 
Comunicação Social - Habilitação em Publicidade e Propaganda, reconhecimento 
renovado pela Portaria nº. 137, de 30 de maio de 2006 - publicado no D.O.U. de 01-06-
2006- 160 vagas, sendo 80 vagas no período matutino e 80 vagas no período noturno. 
 
Administração, reconhecimento renovado pela Portaria nº. 133, de 12 de janeiro de 2006 
D.O.U. de 13-01-2006 – 160 vagas, sendo 80 vagas no período matutino e 80 vagas no 
período noturno. 
 
Design com Habilitação em Comunicação Visual, reconhecido pela Portaria nº. 677, de 27-
09-2006 – DOU de 28-09-2006 - 100 vagas período matutino.  
 
Relações Internacionais com Ênfase em Marketing e Negócios, autorizado pela Portaria 
nº 211, de 06 de junho de 2006- publicado no D.O.U de  08-06-2006 – 100 vagas para o 
período diurno. 
 
O funcionamento dos cursos ocorrerão na sede da ESPM. Na hipótese de não preenchimento 
das vagas oferecidas no processo seletivo classificatório de 2011-1, estas poderão ser 
preenchidas por Portadores de Diploma de Curso Superior e Transferências de outras 
Instituições Congêneres.  Na existência de vagas remanescentes dos tipos de ingresso 
mencionados acima a Instituição poderá oferecê-las no próximo processo seletivo 
classificatório de 2011-2.  A ESPM reserva-se o direito de não abrir turmas com menos de 
20 alunos.  
 
Turno e horário dos cursos: 
Horário do curso de Administração com ingresso Matutino: as aulas serão ministradas do 1º 
ao 5º Semestre das 7h30min às 12h40min e 6º Semestre em diante das 19h30min às 23h. 
 

Horário do curso de Comunicação Social com Habilitação em Publicidade e Propaganda com 
ingresso Matutino: as aulas serão ministradas pela manhã, das 7h30min às 12h40min, com 
exceção das disciplinas optativas que poderão ser cursadas no período diurno, noturno ou 
aos sábados. 
 
Horário dos cursos de Administração e Comunicação Social com Habilitação em Publicidade 
e Propaganda com ingresso Noturno: as aulas serão ministradas à noite das 19h30min às 
23h.  
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Horário do curso de Design com Habilitação em Comunicação Visual com ingresso Matutino: 
as aulas serão ministradas do 1º ao 5º Semestre das 7h30min às 12h40min e a partir do 6º 
Semestre das 19h30min às 23h. 
 

Horário do curso de Relações Internacionais com Ênfase em Marketing e Negócios com 
ingresso Diurno: as aulas serão ministradas no 1º e 2º semestre matutino e vespertino, 3º e 
4º semestre no turno matutino das 7h30min às 12h40min, e do 5º semestre em diante das 
19h30min às 23h.  
 
Para todos os cursos há a possibilidade de ocorrer aulas, reposições ou provas aos sábados. 

 
Inscrições: 

 

Somente poderão inscrever-se para este processo seletivo os candidatos que estejam 
cursando o Ensino Médio em vias de conclusão ou que já possuam o Certificado de 
Conclusão do Ensino Médio. 
 

O manual do vestibular estará disponível no site da ESPM: www.espm.br. 
A taxa de inscrição para os vestibulandos é de R$ 75,00 podendo ser paga no internet 
banking, nos cartões de crédito ou em qualquer agência bancária até 24 de novembro de 
2010. Não haverá devolução do valor da taxa de inscrição em hipótese alguma.  

 

É necessário informar o nº do CPF e e-mail no ato da inscrição. 
 

Os “treineiros” terão de declarar-se na condição respectiva, sob as penas da lei, na ficha 
de inscrição e não poderão matricular-se nos cursos de graduação oferecidos neste 
processo seletivo, pois participarão exclusivamente a título de treinamento e aferição de 
seus conhecimentos. A taxa de inscrição para os treineiros é de R$ 30,00 podendo ser paga 
no internet banking, nos cartões de crédito ou em qualquer agência bancária até 24 de 
novembro de 2010. 
 
 
O Processo Seletivo constará das seguintes provas:  
 

PROVAS Questões 

Comunicação e Expressão 20 

Matemática 20 

Humanidades e Cultura Geral 
Contemporânea 30 

Inglês 10 

 
Para a redação é atribuída uma nota na escala de 0 a 10 (ZERO A DEZ) contendo peso 2 e 
poderá valer no máximo 20 pontos. O total de pontos possíveis da prova será de 100.   
 
Classificação: 
Cada questão valerá um ponto e a Redação 20 (vinte) pontos. Os candidatos serão 
classificados segundo a pontuação obtida. 
O candidato será chamado para ocupar uma vaga em segunda chamada, conforme 
pontuação obtida. 
 
Desempate: 
Inicialmente pela pontuação maior obtida na Redação. Persistindo o empate, prevalecerá a 
pontuação maior obtida nas disciplinas seguindo a seguinte ordem: Comunicação e 
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Expressão, Matemática, Humanidades e Cultura Geral Contemporânea e Inglês. Não há 
revisão de provas, nem discussão dos critérios de correção, em hipótese alguma. Serão 
eliminados os candidatos que não atenderem os requisitos abaixo: 

 Não atingirem o mínimo de 20 pontos no total das provas. 

 Não alcançarem nota mínima 2,0 (dois) na redação, total de 4 pontos.  
 

Local da Prova: O exame será realizado na Sede da ESPM, sito Rua Guilherme Schell nº 
268/350, Bairro Santo Antônio, Porto Alegre/RS. 
 
Data e horário da Prova: 28 de novembro de 2010 das 9 horas às 14 horas, devendo o 
candidato chegar às 8h ao local, munido de documento de identidade original, 
comprovante de inscrição e caneta esferográfica preta, não sendo permitida a entrada 
após o fechamento dos portões dos locais de exame, às 8h45min. Na ausência de cédula de 
identidade expedida pelos órgãos competentes, será aceito um dos seguintes documentos: 
Cédula de Identidade das Forças Armadas e da Polícia Militar, Cédula de Identidade para 
Estrangeiros emitida por autoridade brasileira; Certificado de Reservista; Carteira de 
Trabalho, Passaporte, Carteira Nacional de Habilitação com foto, Cédula de Identidade 
fornecida por Ordem ou Conselho Profissional, como por exemplo, as do CREA e OAB 
(somente serão aceitos documentos originais). Serão impedidos de realizar a prova os 
candidatos que não apresentarem documento de identidade original no dia do exame.  A 
listagem de classificação dos aprovados será divulgada no dia 1º de dezembro de 2010 
através do site www.espm.br e na ESPM.  
 
As matrículas da primeira e segunda chamada serão na sede da ESPM Porto Alegre. 
 

Chamada Divulgação Dias de Matrícula Horários 

1ª chamada 1º de dezembro 
de 2010 

1, 2 e 3 de dezembro de 
2010 

9h às 20 horas 

 
A matrícula para a segunda chamada ocorrerá no dia 4 de dezembro 2010, das 9h às 14h e 
no dia 6 de dezembro 2010, das 9h às 20h. 
 
Bolsa de estudos: 
Bolsa de Estudos para alunos oriundos de Escola Particular: Serão ofertadas 2 (duas) 
bolsas de estudos de 75% sobre o valor da mensalidade para os 2 (dois) melhores 
colocados dentro da classificação geral das vagas oferecidas e é específica aos alunos 
provenientes de escola particular. A bolsa tem duração de quatro ou cinco anos, 
dependendo do curso e turno, e está condicionada ao aluno não reprovar em nenhuma 
disciplina e obter média semestral igual ou superior a 8,5. O não cumprimento de qualquer 
um dos critérios acima acarretará na perda total da bolsa. Esta bolsa será ofertada 
exclusivamente aos dois primeiros colocados dentro da classificação geral das vagas 
oferecidas não sendo transferida aos demais em caso de não efetivação da matrícula dos 
ganhadores. A referida bolsa contempla inclusive a matrícula. 
 
Bolsa de Estudos para alunos oriundos de Escola Pública: Serão ofertadas 3 (três) bolsas 
de estudos de 75% sobre o valor da mensalidade para os 3 (três) melhores colocados 
dentro da classificação geral das vagas oferecidas e é específica aos alunos 
provenientes de escola pública. A bolsa tem duração de quatro ou cinco anos, 
dependendo do curso e turno, e está condicionada ao aluno não reprovar em nenhuma 
disciplina e obter média semestral igual ou superior a 8,5. O não cumprimento de qualquer 
um dos critérios acima acarretará na perda total da bolsa.  Considera-se aluno oriundo da 
escola pública aquele que tiver cursado o ensino médio integralmente na rede pública. Esta 
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bolsa contempla inclusive a matrícula, é intransferível, não sendo repassada aos demais 
candidatos em caso de não efetivação da matrícula dos ganhadores. 
 
Documentos para Matrícula -  Para efetivar a matrícula, o aluno deverá apresentar uma 
foto 3x4 e os seguintes documentos em duas vias autenticadas ou duas cópias simples, 
mediante apresentação do documento original: Certidão de nascimento ou casamento; 
Cédula de identidade (carteira nacional de habilitação não é válida); CPF; Histórico escolar 
de ensino médio ou equivalente; Certificado de conclusão do ensino médio ou equivalente; 
Título de eleitor; Comprovante de obrigação militar em dia; Comprovante de residência 
(conta de água, luz ou telefone).  
O candidato menor de 18 anos deverá comparecer acompanhado do seu responsável legal 
(pai, mãe ou tutor) para a assinatura do contrato. Neste caso, o representante legal deverá 
apresentar uma via autenticada ou uma cópia simples da Cédula de Identidade e CPF. 
A matrícula somente será efetivada mediante a apresentação de todos os documentos 
relacionados acima, do comprovante de quitação do valor da primeira mensalidade 
referente a 2011-1 e da assinatura do contrato de prestação de serviços educacionais. Não 
há matrícula condicional. Perderá o direito à vaga no curso/habilitação o candidato que 
não apresentar o Certificado de Conclusão do Ensino Médio ou Equivalente. Os candidatos 
que forem maiores e não puderem comparecer para efetivação da matrícula poderão ser 
representados por uma procuração específica e com firma reconhecida em cartório, 
juntamente com todos os documentos previstos para a matrícula e recolhimento da 1ª 
mensalidade. 
 
Cancelamento de Matrícula - No caso de cancelamento (termo de anuência) será 
restituído 80% (oitenta por cento) dos valores pagos, para os cancelamentos efetivados até 
06 de dezembro de 2010.  De 07 a 11 de dezembro de 2010 será restituído 50% (cinqüenta 
por cento) dos valores pagos.  Após esta data, a escola não será obrigada a devolver 
quaisquer quantias pagas.  
 
Prof. Dr. Richard Rigobert Lucht 
Diretor Geral ESPM/RS. 
 


