MANUAL DO
CANDIDATO

vestibularesags.com.br

Santos

PREZADO CANDIDATO,
Você está prestes a se tornar um profissional de sucesso.
A STRONG ESAGS - Escola Superior de Administração e Gestão STRONG – é a escolha certa para
quem busca as melhores posições no mercado de trabalho. Com taxa de 90% de
empregabilidade, durante o curso os nossos alunos se tornam verdadeiros vencedores, largando
na frente de seus concorrentes na disputa das vagas de estágio, trainee e trabalho. Invista no seu
futuro, participe de uma faculdade que pode lhe proporcionar as condições ideais para você
aproveitar o máximo da sua capacidade.
A STRONG ESAGS conta com certificação de qualidade da Fundação Getulio Vargas, uma das
instituições mais respeitadas do mundo, garantindo a mesma qualidade da tecnologia
educacional utilizada pela FGV e reforçando a credibilidade dos cursos. Os cursos que recebem
este selo da FGV são o de Administração e Ciências Econômicas.
No curso de Administração você irá desenvolver as suas habilidades de gestão, aprenderá a
trabalhar no planejamento das estratégias e cuidar para que as tarefas sejam executadas no dia
a dia, garantindo o bom andamento das atividades da empresa em que trabalhar.
Se escolheu o curso de Ciências Econômicas irá adquirir uma visão panorâmica do mercado em
geral. Aprenderá a construir, ampliar e preservar o patrimônio de pessoas, empresas e
governos, através de estudos da produção e da distribuição de bens e serviços entre os
indivíduos e as sociedades.
Caso tenha optado por Ciências Contábeis, vai aprender como manter ordem das obrigações
como o pagamento e recebimento das contas e o registro do controle das receitas, despesas e
lucros, adquirirá o conhecimento necessário para planejar, coordenar e controlar os registros
negociais, compras, vendas, investimentos e aplicações de uma empresa.
Você que é criativo e decidiu entrar para o mundo da publicidade vai desenvolver ainda mais a
sua capacidade de imaginar, planejar e executar campanhas inteiras, ou pequenas criações.
Aprenderá a estimular a venda de produtos e serviços, detectando e aproveitando as
oportunidades de mercado, com o objetivo de atrair o cliente para a marca.
Vale lembrar que os alunos da STRONG ESAGS têm obtido as melhores classificações em
processos seletivos de grandes empresas. A STRONG ESAGS foi reconhecida pelo MEC em 2005
com o conceito máximo em todos os itens analisados. Possuímos laboratórios modernos,
biblioteca online e convênios com a Microsoft IT Academy, com a Universidade da Califórnia
(UCI), Universidade do Alabama e Universidade Victoria (Canadá). A STRONG ESAGS também
recebeu a nota máxima nos exames do ENADE em 2006, 2009 e 2012 em Administração,
posicionando-se como a melhor Faculdade de Administração do Estado de São Paulo.
A STRONG ESAGS tem convênio com a NOVA School of Business & Economics de Lisboa,
Portugal, para intercâmbio de alunos de graduação. Os alunos da STRONG ESAGS têm a
oportunidade de estudar um semestre na NOVA e as disciplinas serão consideradas como
eletivas* no currículo brasileiro, o mesmo vale para os alunos da NOVA que estudarem na
STRONG ESAGS.
*As disciplinas devem ser pertinentes ao conteúdo curricular do curso no Brasil e possuir a carga horária equivalente para serem
validadas na STRONG ESAGS.

PROCESSO SELETIVO
Média obtida no ENEM ou exame vestibular, que será realizado no dia 02 de dezembro de 2018 às
14h, simultaneamente nas instalações da STRONG ESAGS em Santos e Santo André.
TAXA DE INSCRIÇÃO: R$ 50,00

PERÍODO DE INSCRIÇÃO
Até 30 de novembro de 2018, de segunda a sexta-feira, das 8h às 20h e, aos sábados, das 10h às
14h, na secretaria da faculdade ou pelo site www.vestibularesags.com.br.

CONTEÚDO DA PROVA
Versará sobre assuntos pertinentes ao programa do Ensino Médio e será composta da seguinte
maneira:
PORTUGUÊS: Peso 55%
- Uma redação sobre tema designado.
- 15 questões de múltipla escolha - gramática e interpretação de texto.
MATEMÁTICA: Peso 35%
- 20 questões de múltipla escolha
INGLÊS: Peso 10%
- 10 questões de múltipla escolha.
A prova terá duração máxima de 4 (quatro) horas.
Material de apoio do estudo: ensinomediodigital.fgv.br

OBSERVAÇÕES GERAIS
O preenchimento correto da ficha de inscrição é de inteira responsabilidade do candidato. A
inscrição implica no reconhecimento e aceitação, por parte do candidato, de todas as condições
previstas no edital. Ao efetivar a inscrição, o candidato fica automaticamente convocado para a
realização da prova na STRONG ESAGS - Escola Superior de Administração e Gestão.
O candidato deverá chegar ao local da prova com antecedência mínima de 30 minutos, munido do
comprovante de inscrição, original da cédula de identidade e comprovante original de
pagamento da taxa de inscrição. Na ausência de cédula de identidade expedida pela Secretaria
da Segurança Pública, serão aceitos os seguintes documentos: cédula de identidade das Forças
Armadas, cédula de identidade para estrangeiros emitida por autoridade brasileira, cédula de
identidade emitida por Ordem ou Conselho Profissional (todas válidas à data de inscrição).
Os portões serão fechados no horário de início da prova, sendo, depois disto, terminantemente
proibida a entrada de candidatos retardatários.

CLASSIFICAÇÃO DOS CANDIDATOS
ENEM
Os candidatos que tiverem obtido pontuação média igual ou superior a 500 (quinhentos) pontos
no Exame Nacional do Ensino Médio, serão considerados APROVADOS e poderão realizar suas
matrículas até o início das aulas, enquanto existirem vagas remanescentes.
EXAME VESTIBULAR
Os candidatos que obtiverem pontuação total ponderada igual ou superior a 50 pontos no
vestibular, serão considerados APROVADOS e serão classificados em ordem decrescente da
pontuação obtida, podendo realizar suas matrículas nas datas indicadas.
Em caso de empate, prevalecerá o candidato com maior número de pontos na prova de
Português. Persistindo o empate, será considerada a maior nota na prova de Matemática e, se
ainda persistir, será selecionado o candidato com idade maior.
A classificação final dos candidatos será divulgada no dia 05 de dezembro de 2018, às 18 horas,
em edital fixado no mural da secretaria, e também (com finalidade meramente informativa) via
internet no endereço www.vestibularesags.com.br.
Serão desclassificados os candidatos que obtiverem nota zero na redação. Aos que deixarem de
comparecer às provas, será atribuída a nota zero. Na hipótese de remanescerem vagas
oferecidas, não preenchidas, estas poderão ser oferecidas em novos processos seletivos, a
critério da instituição.

BOLSAS DE ESTUDO
Na STRONG ESAGS o seu conhecimento tem valor. Por isso, a instituição oferece bolsas-mérito,
conforme tabela abaixo:
PONTOS OBTIDOS
PONTOS OBTIDOS
NO PROCESSO
SELETIVO
NO PROCESSO
SELETIVO
OU NO ENEM

BOLSA DIURNA

BOLSA NOTURNA

70 ou mais

50%

38%

65

42%

29%

60

37%

24%

55

32%

19%

50

27%

14%

MATRÍCULA
Deverá ser efetuada pelo próprio candidato (ou procurador) nas secretarias da STRONG ESAGS
Escola Superior de Administração e Gestão STRONG, situadas na Av. Industrial, 1.455 / Santo
André / SP e Av. Conselheiro Nébias, 159 / Santos / SP, a partir de 05 de dezembro até 14 de
dezembro, das 8h às 20h, durante a semana e, aos sábados, das 10h às 14h.

DOCUMENTOS QUE DEVERÃO SER ENTREGUES EM FORMA ORIGINAL:
- Contrato de prestação de serviços educacionais devidamente assinado;
- Se o candidato for menor de 18 anos deverá comparecer acompanhado de seu responsável
legal para a assinatura do contrato;
- Duas fotografias 3x4 recentes;
- Comprovante de quitação do valor da matrícula.
DOCUMENTOS QUE DEVERÃO SER ENTREGUES EM DUAS CÓPIAS:
- Certificado de conclusão do Ensino Médio ou equivalente assinado pela diretoria da escola;
- Histórico escolar do Ensino Médio ou equivalente assinado pela diretoria da escola;
- Cédula de identidade;
- Título de eleitor;
- Certificado de reservista;
- Certidão de nascimento ou casamento;
- CPF.
Caso o candidato ainda não tenha em mãos todos os documentos necessários na data da
matrícula, poderá efetuá-la de forma condicional, assinando documento onde se compromete a
entregar tais documentos posteriormente.
Os candidatos aprovados que não comparecerem para efetuar a matrícula perderão
automaticamente o direito à vaga. Essas vagas, caso venham a existir, poderão ser
redistribuídas em novos processos seletivos, a critério da instituição.

CALENDÁRIO CONSOLIDADO
Prazo das inscrições: até 30 de novembro de 2018;
Exame Vestibular: 02 de dezembro de 2018, às 14h;
Divulgação dos resultados: 05 de dezembro de 2018, às 18h;
Matricula dos aprovados: de 05 de dezembro até 14 de dezembro de 2018;

DISPOSIÇÕES GERAIS
- Portadores de necessidades especiais deverão informá-las, por escrito, com antecedência
mínima de 7 (sete) dias antes da realização da prova;
- Será excluído do processo seletivo ou terá suas provas anuladas, a critério da STRONG ESAGS
e a qualquer tempo, o candidato que, durante a realização da prova, for surpreendido em
qualquer tipo de comunicação, por meio verbal ou eletrônico;
- Não haverá, em hipótese alguma e em qualquer etapa do processo seletivo, revisão ou vistas de
provas;
- É responsabilidade do candidato tomar conhecimento dos calendários de matrículas e de aulas;
- Não será permitido o trancamento de matrícula para o aluno ingressante. Terá a matrícula
cancelada, a qualquer época, o candidato que tiver realizado o processo seletivo fazendo uso de
documentos ou informações falsas, fraudulentas, contendo irregularidades ou outros ilícitos;
- Os casos omissos relativos ao processo seletivo objeto deste edital serão resolvidos pelo
Presidente da Mantenedora e pela Diretoria da STRONG ESAGS - Escola Superior de
Administração e Gestão STRONG, respeitada a legislação vigente.

