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O Diretor Geral da Faculdade Presidente Antônio Carlos, situada à Rua 02, quadra 07, s/n, Jardim dos Ipês, na cidade 
de Porto Nacional, Estado do Tocantins, torna público que, em conformidade com a legislação institucional e 
disposições vigentes, no período indicado neste edital, que será realizado por meio de Processo Seletivo para o 
ingresso no 1º semestre de 2023, nas modalidades prova on-line e pela Nota do ENEM (com os resultados obtidos 
pelos estudantes no Exame Nacional do Ensino Médio, referentes aos anos de 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 ou 
2020/2021), de acordo com as normas definidas por este instrumento. 
 
ONDE SE LÊ:  
 
 
 

3.2.2. As inscrições serão exclusivamente via internet, a partir do dia 16 de agosto de 2022 até o dia 10 de outubro 
às 23:59 para a Modalidade ENEM e 16 de agosto até o dia 17/10/2022 às 23:59 para modalidade prova online 
(Horário oficial de Brasília/DF), prazo que poderá ser prorrogado a critério exclusivo da Faculdade Presidente 
Antônio Carlos. 

3.2.4.O candidato, para efetivar sua inscrição, deverá, obrigatoriamente, efetuar o pagamento do valor da inscrição, 
impresso no boleto bancário, na rede bancária, observados os horários de atendimento e das transações financeiras 
de cada instituição bancária, até o último dia do vencimento, que se dará em 10/10/2022 para a modalidade ENEM e 
17/10/2022 para a modalidade prova online. 
 
3.2.6. A segunda via do boleto bancário somente estará disponível na internet para impressão até o último dia de 
inscrição, com vencimento até 10/10/2022 para a modalidade ENEM e 17/10/2022 para a modalidade prova online. 

   
   3.2.13. Não serão válidas as inscrições cujos pagamentos forem efetuados após 10/10/2022 para a modalidade ENEM 

17/10/2022 para a modalidade prova online. 
 

 3.2.14. O boleto bancário quitado será o comprovante de requerimento de inscrição do candidato neste Processo. 
Para esse fim, o boleto deverá estar autenticado ou acompanhado do respectivo comprovante do pagamento realizado 
até a data limite do vencimento 10/10/2022 para a modalidade ENEM e 17/10/2022 para a modalidade prova online. Não será 
considerado para tal o simples agendamento de pagamento, uma vez que este pode não ser processado ante a 
eventual insuficiência de fundos ou de outras situações que não permitam o pagamento efetivo do valor da inscrição. 

 
3.2.15 . Não será efetivada a inscrição se, por qualquer motivo, houver inconsistência do pagamento da taxa de 
inscrição. 
A listagem dos candidatos inscritos que tiverem as suas inscrições homologadas será divulgada no endereço 
eletrônico www.itpacporto.edu.br   
a) Para o processo Seletivo na modalidade ENEM: 13/10/2022, às 18 horas; 
b) Para o Processo Seletivo na modalidade prova on-line: 19/10/2022 até às 18 horas. 

 
 

3.2. Das informações acerca do processo seletivo virtual: 

3.4.2. O CANDIDATO deve aguardar a liberação do acesso à prova, que ocorrerá, a partir das 12h do dia 23/10/2022 
A partir deste horário, o candidato passará pelo processo de validação da sua identidade e documentação. Por 
exemplo: se o candidato for liberado às 12h50min para fazer a prova, seu tempo de 04hs começará a ser 
contabilizado, tendo o candidato até, no máximo, às 16h50min para concluí-la. 
3.4.5. A plataforma de provas estará disponível, a partir de 12h, do dia 23/10/2022, para o candidato enviar a foto e 
documento de identificação, porém a liberação para início das provas só ocorrerá a partir de 12h45min, devendo 
esse aguardar na sala a autorização para iniciar a prova. 
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3.4.7. O candidato deverá acessar a plataforma de provas até o limite de 12h45min do dia 23/10/2022 para 
identificação preliminar: (1) captura de imagem do documento com foto (RG, RNE, CNH ou passaporte); (2) captura 
de imagem do rosto e (3) conferência e/ou preenchimento dos dados de inscrição. O candidato que acessar em horário 
posterior às 12h45min perderá o direito de realizar a avaliação. 

 
  
 
 
LEIA-SE:  
 

3.2.2.  As inscrições serão exclusivamente via internet, a partir do dia 16 de agosto de 2022 até o dia 10 de 
outubro às 23:59 para a Modalidade ENEM e 16 de agosto até o dia 31/10/2022 às 23:59 para modalidade prova 
online (Horário oficial de Brasília/DF), prazo que poderá ser prorrogado a critério exclusivo da Faculdade Presidente 
Antônio Carlos. 
 

3.2.4.O candidato, para efetivar sua inscrição, deverá, obrigatoriamente, efetuar o pagamento do valor da inscrição, 
impresso no boleto bancário, na rede bancária, observados os horários de atendimento e das transações financeiras 
de cada instituição bancária, até o último dia do vencimento, que se dará em 10/10/2022 para a modalidade ENEM e 
31/10/2022 para a modalidade prova online. 
 
3.2.6. A segunda via do boleto bancário somente estará disponível na internet para impressão até o último dia de 
inscrição, com vencimento até 10/10/2022 para a modalidade ENEM e 31/10/2022 para a modalidade prova online. 
 
3.2.13. Não serão válidas as inscrições cujos pagamentos forem efetuados após 10/10/2022 para a modalidade ENEM e 
31/10/2022 para a modalidade prova online. 
 
3.2.14. O boleto bancário quitado será o comprovante de requerimento de inscrição do candidato neste Processo. 
Para esse fim, o boleto deverá estar autenticado ou acompanhado do respectivo comprovante do pagamento realizado 
até a data limite do vencimento 10/10/2022 para a modalidade ENEM e 31/10/2022 para a modalidade prova online. Não será 
considerado para tal o simples agendamento de pagamento, uma vez que este pode não ser processado ante a 
eventual insuficiência de fundos ou de outras situações que não permitam o pagamento efetivo do valor da inscrição. 
 
3.2.15. Não será efetivada a inscrição se, por qualquer motivo, houver inconsistência do pagamento da taxa de 
inscrição. 
A listagem dos candidatos inscritos que tiverem as suas inscrições homologadas será divulgada no endereço 
eletrônico www.itpacporto.edu.br   
a) Para o processo Seletivo na modalidade ENEM: 13/10/2022, às 18 horas; 
b) Para o Processo Seletivo na modalidade prova on-line: 03/11/2022 até às 18 horas. 

 
 

3.4.2. O CANDIDATO deve aguardar a liberação do acesso à prova, que ocorrerá, a partir das 12h do dia 03/11/2022 
A partir deste horário, o candidato passará pelo processo de validação da sua identidade e documentação. Por 
exemplo: se o candidato for liberado às 12h50min para fazer a prova, seu tempo de 04hs começará a ser 
contabilizado, tendo o candidato até, no máximo, às 16h50min para concluí-la. 
3.4.5. A plataforma de provas estará disponível, a partir de 12h, do dia 06/11/2022, para o candidato enviar a foto e    
documento de identificação, porém a liberação para início das provas só ocorrerá a partir de 12h45min, devendo 
esse aguardar na sala a autorização para iniciar a prova. 

3.4.7. O candidato deverá acessar a plataforma de provas até o limite de 12h45min do dia 06/11/2022 para 
identificação preliminar: (1) captura de imagem do documento com foto (RG, RNE, CNH ou passaporte); (2) captura 
de imagem do rosto e (3) conferência e/ou preenchimento dos dados de inscrição. O candidato que acessar em horário 
posterior às 12h45min perderá o direito de realizar a avaliação. 
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ONDE SE LÊ:  

 
 

 
9.1. Caberá interposição de recurso para os seguintes temas: 

a) das questões de prova fundamentados à Faculdade Presidente Antônio Carlos, até às 18hs do dia 24 de outubro 
de 2022, em todas as decisões proferidas e que tenham repercussão na esfera de direitos dos candidatos, tais 
como contra questões das provas e gabaritos preliminares; 

b) da divulgação do resultado preliminar desde que devidamente fundamentado, até às 14hs do dia 26 de outubro 
de 2022, em todas as decisões proferidas e que tenham repercussão na esfera de direitos dos candidatos, não 
se aplicando às questões das provas e gabaritos preliminares. 

 
LEIA-SE:  

9.2. Caberá interposição de recurso para os seguintes temas: 
a) das questões de prova fundamentados à Faculdade Presidente Antônio Carlos, até às 18hs do dia 07 de 

novembro de 2022, em todas as decisões proferidas e que tenham repercussão na esfera de direitos dos 
candidatos, tais como contra questões das provas e gabaritos preliminares; 

b) da divulgação do resultado preliminar desde que devidamente fundamentado, 09 de novembro de 2022, em 
todas as decisões proferidas e que tenham repercussão na esfera de direitos dos candidatos, não se aplicando 
às questões das provas e gabaritos preliminares. 

 
 
 
 

ONDE SE LÊ: 
 

 

10.1. O Resultado Final deste Processo será apurado por meio da soma das notas da Prova, considerando o peso 
atribuído a cada disciplina, conforme Quadro 01. 
10.2. Os candidatos aprovados constarão na relação em ordem decrescente de classificação. 
Após o julgamento dos recursos previstos neste Edital, será divulgado o Resultado deste Processo no endereço 
eletrônico www.itpacporto.edu.br até o final do dia 28/10/2022. 

 
 

LEIA-SE: 
10.3. O Resultado Final deste Processo será apurado por meio da soma das notas da Prova, considerando o peso 
atribuído a cada disciplina, conforme Quadro 01. 
10.4. Os candidatos aprovados constarão na relação em ordem decrescente de classificação. 
Após o julgamento dos recursos previstos neste Edital, será divulgado o Resultado deste Processo no endereço 
eletrônico www.itpacporto.edu.br até o final do dia 11/11/2022. 

 
 

ONDE SE LÊ: 
 
 

11.1. A matrícula será realizada de forma virtual, através do portal de matricula online, onde será possível realizar o 
envio dos documentos no ato da matricula conforme passo a passo do processo de matricula online a ser publicado, 
devendo o candidato, no retorno das atividades presenciais, apresentar todos os documentos aqui descritos, originais 
para conferência (confere com original) na Secretaria Acadêmica, em prazo a ser informado pelo setor. 
 
DATAS:  
a) A partir de 18/10/2022 – modalidade ENEM; 
b) A partir de 28/10/2022– modalidade vestibular on-line.  

9. DOS RECURSOS  

10. DIVULGAÇÃO DO RESULTADO DO PROCESSO DE SELEÇÃO   

11. DA MATRÍCULA    
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LEIA SE: 
11.1. A matrícula será realizada de forma virtual, através do portal de matricula online, onde será possível realizar o 
envio dos documentos no ato da matricula conforme passo a passo do processo de matricula online a ser publicado, 
devendo o candidato, no retorno das atividades presenciais, apresentar todos os documentos aqui descritos, originais 
para conferência (confere com original) na Secretaria Acadêmica, em prazo a ser informado pelo setor. 
 
DATAS:  
a) A partir de 18/10/2022 – modalidade ENEM; 
b) A partir de 11/11/2022– modalidade vestibular on-line.  

 
ONDE SE LÊ:  

ANEXO A                                                                                               
(...) 

VESTIBULAR ON-LINE 

Inscrições 16/08/2022 até 17/10/2022 

Homologação das inscrições 19/10/2022 

Prazo recursal contra divulgação da lista de homologação Até às 14h do dia 20/10/2022 

Divulgação da lista final de candidatos 21/10/2022 

Realização da prova 23/10/2022 

Divulgação do gabarito (via e-mail cadastrado pelo candidato na plataforma) 23/10/2022 

Prazo de recurso das questões Até às 18h do dia 24/10/2022 

Divulgação do resultado preliminar 26/10/2022 

Prazo de recurso do resultado preliminar Até às 14h do dia 27/10/2022 

Divulgação de resultado definitivo 28/10/2022 

E-mail para Envio das Solicitações dos Recursos vestibular@itpacporto.edu.br 

 

LEIA-SE: 
 

VESTIBULAR ON-LINE 

Inscrições 16/08/2022 até 31/10/2022 

Homologação das inscrições 03/11/2022 

Prazo recursal contra divulgação da lista de homologação Até às 14h do dia 04/11/2022 

Divulgação da lista final de candidatos 05/11/2022 

Realização da prova 06/11/2022 

Divulgação do gabarito (via e-mail cadastrado pelo candidato na plataforma) 06/11/2022 

Prazo de recurso das questões Até às 18h do dia 07/11/2022 

Divulgação do resultado preliminar 09/11/2022 

Prazo de recurso do resultado preliminar Até às 14h do dia 10/11/2022 

Divulgação de resultado definitivo 11/11/2022 

E-mail para Envio das Solicitações dos Recursos vestibular@itpacporto.edu.br 

 
 
Permanecem inalterados os demais itens, subitens, alíneas, anexo e dispositivos não citados nesta retificação. 
 

PORTO NACIONAL, 18 de agosto de 2022. 
 
 

Faculdade Presidente Antonio Carlos 
Rodrigo Ventura Rodrigues 

 


