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Nesta terÃ§a-feira, 17, serÃ¡ divulgado, via internet, o resultado dos participantes do 1Âº
exame de qualificaÃ§Ã£o ao vestibular Estadual 2015. O resultado estarÃ¡ disponÃ-vel na
pÃ¡gina eletrÃ´nica do Departamento de SeleÃ§Ã£o AcadÃªmica da Universidade do Estado
do Rio de Janeiro (Dsea/Uerj), via internet. A pontuaÃ§Ã£o dos candidatos serÃ¡ de acordo
com o nÃºmero de acertos de questÃµes da prova, quando o candidato receberÃ¡ um dos
cinco conceitos presentes no edital, aos quais serÃ£o atribuÃ-dos pontos.
Aqueles que tiverem um nÃºmero de acertos maior que 40% da prova recebem a nota
mÃ-nima (D) para a realizaÃ§Ã£o do exame discursivo, segunda e Ãºltima etapa da
seleÃ§Ã£o. Candidatos que tenham o nÃºmero de acertos maior que 70% da prova
receberÃ£o o conceito mÃ¡ximo de aprovaÃ§Ã£o (A), e jÃ¡ vÃ£o com a vantagem de 20 pontos
para a segunda fase do vestibular. Para aqueles que nÃ£o realizaram o 1Âº exame de
qualificaÃ§Ã£o, ou pretendem aumentar sua nota da primeira avaliaÃ§Ã£o,as inscriÃ§Ãµes
para o 2Âº exame de qualificaÃ§Ã£o estarÃ£o abertas a partir do dia 3 de julho, na pÃ¡gina do
Dsea/Uerj, via internet.
Os candidatos que nÃ£o tiverem o acesso Ã internet poderÃ£o comparecer ao LaboratÃ³rio de
InformÃ¡tica da Uerj, a partir do dia 14 de julho, das 10h Ã s 17h, em dias Ãºteis, para realizar
os devidos procedimentos de inscriÃ§Ã£o online. Durante a inscriÃ§Ã£o serÃ£o necessÃ¡rios o
preenchimento do requerimento de inscriÃ§Ã£o e do questionÃ¡rio de informaÃ§Ãµes
socioculturais. ApÃ³s, serÃ¡ gerado um boleto, no valor de R$49, para ser pago em qualquer
agÃªncia bancÃ¡ria atÃ© o dia 25 de julho.
Os candidatos que passarem em um dos exames de qualificaÃ§Ã£o estarÃ£o aptos a realizar
o exame discursivo, previsto para dezembro prÃ³ximo. A prova levarÃ¡ os participantes a versar
sobre conteÃºdos especÃ-ficos ao curso para o qual concorrem em provas discursivas. SerÃ¡
aplicada, ainda, uma prova de LÃ-ngua Portuguesa Instrumental com RedaÃ§Ã£o, esta comum
a todos os candidatos. Ao final do concurso, os selecionados estarÃ£o aptos a realizar
matrÃ-cula nas vagas de graduaÃ§Ã£o da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj) e
da FundaÃ§Ã£o Centro UniversitÃ¡rio Estadual da Zona Oeste. Pelo Estadual 2015, sÃ£o
pleiteadas vagas tambÃ©m ao Curso de FormaÃ§Ã£o de Oficiais Bombeiros da Academia de
Bombeiro Militar D. Pedro II.

P�ina 1 / 1

