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EDITAL COMPLETO
PROCESSO SELETIVO PARA TRANSFERÊNCIA EXTERNA

E PORTADORES DE DIPLOMA 2014.2
Nº 05/2014

O Diretor Geral da Faculdade São Salvador, no uso de suas atribuições legais, na conformidade do que 
dispõe  a Legislação  Federal  pertinente  em vigor  e  de acordo  com o  que  estabelece  o  Regimento  da  
Instituição,  torna público que estão abertas às inscrições do Processo de Seleção para Portadores de 
Diploma de Nível Superior e Transferência Externa para:

1. DOS CURSOS

CURSO TURNO UNIDADE

Administração, bacharelado; (*)
Diurno e 
Noturno

Campus Iguatemi

Direito, bacharelado
Diurno e 
Noturno

Campus Iguatemi

Tecnologia em Gestão de Recursos Humanos, 
Tecnólogo;

Diurno e 
Noturno

Campus Iguatemi

Tecnologias em Gestão (Linhas de Formação), 
Tecnólogo;

Diurno e 
Noturno

Campus Iguatemi

Enfermagem, bacharelado; Diurno e 
Noturno

Campus Iguatemi.

Fisioterapia, bacharelado; Diurno e
Noturno

Campus Iguatemi

Nutrição, bacharelado;
Diurno e
Noturno

Campus Iguatemi

Serviço Social, bacharelado;
Diurno e 
Noturno

Campus Iguatemi

.

2. DO FUNCIONAMENTO DOS CURSOS

A Faculdade São Salvador reserva-se o direito de alterar o local de funcionamento de qualquer um dos seus  

cursos, caso haja algum impedimento legal ou administrativo que impossibilite o funcionamento do mesmo.

3. DAS INSCRIÇÕES

As inscrições poderão ser feitas de  09/ 06/ 2014 a 31/ 07/ 2014 na Central de Atendimento ao Aluno da 

Faculdade – Rua Professora Guiomar Florence 191/192, Iguatemi, Salvador/Ba; Tel. (071) 2101-2307, de 

segunda a sexta, das 9h às 21h e aos sábados, das 08h às 11h.

Para a inscrição, o candidato ou seu representante deverá realizar as etapas descritas a seguir:

1º  -  Comparecer a Central  de Atendimento ao Aluno do  Campus Iguatemi para fazer  a solicitação de 

Transferência  Externa  e/ou  Portador  de  Diploma 2014.2  com os  dados do  candidato,  o  curso  e  turno 

desejados e demais informações necessárias;

2º  -  Entregar  a  documentação  abaixo  relacionada,  na  Central  de  Atendimento  ao  Aluno,  no  Campus 

Iguatemi. 

a. Documento de Identidade – (original e cópia legível);
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b. CPF – (original e cópia legível);

d. Histórico Escolar do Ensino Superior da Instituição de origem – documento original;

e. Planos de Cursos das disciplinas com aprovação, bem como daquelas nas quais o aluno está matriculado 

(com carga horária e conteúdo programático) – documento original;

f. Atestado de Vínculo (original) Apenas para candidatos a Transferência Externa;

g. Atestado do ENADE (original) Apenas para candidatos a Transferência Externa;

h. Diploma de Nível Superior (cópia autenticada) Apenas para candidato Portador de Diploma;

i. Procuração particular do  próprio punho, sem a necessidade de reconhecimento de firma (a assinatura 

deve estar compatível com a assinatura da identidade).

 

OBSERVAÇÃO

a) No ato da inscrição, o candidato ou seu representante só poderá indicar um único curso para matrícula  

especial transferência externa ou portador de diploma, optar pelo dia de realização da prova de redação, 

que  será  aplicada  nos  dias  de  terça-feira,  quarta-feira,  quinta-feira  ou  sábado,  declarar  que  tem 

conhecimento deste Edital e concorda com o mesmo.

b) A documentação só será recebida pela Instituição se o candidato já tiver realizado o preenchimento do 

cadastro de inscrição.

c) Não poderão se candidatar alunos matriculados em cursos seqüenciais.

d) A Faculdade São Salvador fica reservada o direito de, a qualquer tempo, cancelar o recebimento de 

inscrição que não atenda a todos os requisitos fixados neste Edital.

e) Não serão aceitas inscrições por fax, vale postal ou outro meio que não seja o especificado no item 3.

f)  No  caso  de  candidato  de  instituição  de  ensino  superior  estrangeira,  toda  documentação  acadêmica 

relacionada no item 3 deverá ser traduzida para a Língua Portuguesa, por tradutor oficial

g) Para avaliação do processo é necessário que toda a documentação solicitada tenha sido entregue.

h) Para a inscrição realizada pela internet, só será validadas após a entrega da documentação solicitada na 

Central de Atendimento ao aluno do Campus Iguatemi, no prazo de 24 horas após a inscrição.

4. DO PROCESSO DE SELEÇÃO

O processo seletivo dos candidatos à transferência externa e portador de diploma será composto de duas 

etapas: análise da documentação com compatibilidade curricular, obedecendo-se a ordem cronológica da 

inscrição, bem como a existência de vagas; e uma prova de redação – etapa eliminatória para todos os 

cursos.
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a) O processo seletivo para transferências externa (TE) e/ou matrícula sem vestibular (MSV) não se 

aplica a alunos provenientes de outras instituições que sejam beneficiários do ProUni, com ressalva 

para os cursos que disponham de vagas específicas do ProUni;

b) Excepcionalmente  a  São  Salvador  poderá  acolher  interessados  em  ingressar  que  sejam 

beneficiários parciais, ou seja, com 50% (cinquenta por cento).

5. ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO E COMPATIBILIDADE CURRICULAR

A análise da documentação será feita pelo Coordenador de Curso, segundo critérios pertinentes ao curso, 

para avaliação curricular dos candidatos ao processo seletivo matrícula especial de transferência externa e 

portador de diploma. Nesta etapa é feita a análise da compatibilidade curricular e também a indicação de 

qual semestre o aluno deverá ser matriculado, bem como as disciplinas que irá cursar. Caso não haja 

compatibilidade curricular,  ou vagas no semestre  no qual  o  candidato  seria alocado,  a solicitação será 

INDEFERIDA, visto que a indicação do Coordenador é condicionada à existência de vaga no semestre.

6. DO RESULTADO

O  resultado  será  divulgado  no  Portal  www.saosalvador.edu.br,  após  a  avaliação  curricular  feita  pelo 

coordenador de curso, em função da data de inscrição do candidato e da realização da prova de redação. 

7. DA MATRÍCULA

7.1 Passo a Passo da Matrícula

1° PASSO – Resultado e impressão do boleto

Acessar o site www.saosalvador.edu.br, link RESULTADO TRANSFERÊNCIA EXTERNA E PORTADORES 
DE DIPLOMA 2014.2, conferir os dados pessoais e imprimir o boleto referente à 1ª mensalidade de 2014.2.

2º PASSO: Pagamento da Matrícula.

Efetuar o pagamento do boleto referente à 1ª mensalidade de 2014.2  na rede bancária; 

1. Para pagamento da matrícula com cartão de crédito ou débito, o aluno deve dirigir-se a um dos 

caixas de plantão para este fim, localizado no Setor Financeiro (Campus Iguatemi).
2. O valor da matrícula corresponde à 1ª parcela da mensalidade

3º PASSO: Confirmação da matrícula.

Após a efetivação do pagamento da matrícula, o aluno deverá comparecer à Central de Atendimento ao 

Aluno do Campus Iguatemi para:

1. Entregar toda a documentação necessária à matrícula.
2. Assinar o contrato de prestação de serviços;
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3. Selecionar as disciplinas a serem cursadas, de acordo com a indicação do coordenador do curso, 

no processo.

7.2 Documentos para Confirmação da Matrícula

Aluno:

1. Histórico Escolar do Ensino Médio e Certificado de Conclusão de Curso – (original e cópia legível);

2. Certidão de Nascimento ou de Casamento – (original e cópia legível);

3. Titulo de Eleitor e comprovante da última votação – (original e cópia legível);

4. Comprovante de Quitação com o Serviço Militar – (somente homens) – (original e cópia legível);

5. 2 fotos 3X4 recente;

6. Comprovante de Residência –(original e cópia legível);

Representante legal (para alunos menores de 18 anos):

1. RG (original e cópia legível);

2. CPF (original e cópia legível);

3. Comprovante de residência (original e cópia legível);

8. TABELA DE CURSOS/ VALORES

  

 CAMPUS IGUATEMI

Não se aplica para ingressantes de MSV/TE do 2º ao 6º semestre.

8.1  DESCONTO VINCULADO

Ingressantes Desconto (%)

4
* MSV/TE – Matrícula sem vestibular / Transferência Externa

Rua Profª. Guiomar Florence, 191 e 192, Parque Bela Vista Lotes 3, 4,5 e 6 Quadra G – Brotas.
Salvador – Bahia – Telefone: (71) 3242-5633 - CEP: 40279-030 

Cursos Mensalidade
Desconto para 

pagamento até dia 05 
do mês (*)

Preço com desconto para 
pagamento até dia 05 do 

mês

Bacharelados:
Administração (Manhã/ Noite) R$ 537,90 5% R$ 511,00
Ciências Contábeis (Manhã/ Noite) R$ 537,90 5% R$ 511,00
Direito (Manhã/ Noite) R$ 871,20 5% R$ 827,64
Enfermagem (Manhã/Noite) R$ 871,20 5% R$ 827,64 
Fisioterapia (Manhã/ Noite) R$ 641,30 5% R$ 609,23
Nutrição (Manhã/ Noite) R$ 641,30 5% R$ 609,23
Serviço Social (Manhã/ Noite) R$ 537,90 5% R$ 511,00
Tecnologia em Gestão de Recursos Humanos 
(Manhã/ Noite)

R$ 396,00
5%

R$ 376,80

Tecnologias em Gestão (Linhas de Formação) 
(Manhã/ Noite)

R$ 396,00
5%

R$ 376,80
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2º ao 6º semestres 30%
* Para portadores de diploma inclui benefício para disciplinas do primeiro período.

Ingressantes Desconto (%)

7º ao último semestre NÃO TEM DESCONTO

8.2 REGULAMENTO DO DESCONTO VINCULADO:

a) O  Desconto  Vinculado é  um  benefício  assegurado  ao  aluno  ingressante  por  MSV/TE*,  aplicado 

exclusivamente as disciplinas regulares ao curso e ao turno específico de ingresso do aluno. Caso o 

aluno opte por cursar em mais de um turno no mesmo período, não haverá incidência do  Desconto 

Vinculado para as disciplinas no segundo turno escolhido;

b) O benefício do Desconto Vinculado é exclusivo para alunos oriundos de processos seletivos relativos à 

MSV/TE *, portanto, não se aplica aos candidatos egressos do processo seletivo de vestibular;

c) Benefício  não  cumulativo:  Aos  preços  promocionais  não  caberão  e  nem incidirão  quaisquer  outros 

benefícios promocionais, inclusive o desconto para pagamento antecipado;

d) Em caso de interesse ou incidência de outro benefício,  em função dos convênios ou programas da 

instituição ou ainda qualquer tipo de bolsa existente ou que venha a existir, o aluno optará pelo que for 

mais conveniente, não cabendo em hipótese alguma benefícios  ou promoções cumulativas;

e) Para alunos provenientes de outra instituição que já sejam vinculados ao PROUNI, FIES, ou algum outro 

tipo de bolsa ou benefício não se aplicará o Desconto Vinculado aqui estabelecido;

f) O  benefício  do  Desconto  Vinculado é  assegurado  exclusivamente  para  alunos  beneficiários 

adimplentes, neste caso, quando o pagamento da mensalidade ocorrer até a data do vencimento a 

cada mês. O desconto só prevalecerá para pagamentos da mensalidade realizados até o dia 5 de cada 

mês;

g) Caso o beneficiário do Desconto Vinculado que venha a perder o benefício em um determinado mês 

por  inadimplência  ou atraso no pagamento  da  mensalidade,  este  fato  não  implicará  na  perda  do 

benefício nos meses subseqüentes, desde que a aluno respeite as datas de vencimento futuras;

h) O percentual a ser aplicado à título do benefício  de  Desconto Vinculado,  incidirá sobre todas as 

parcelas mensais, inclusive a primeira (1/6 da semestralidade);

i) O  percentual  a  ser  aplicado  permanecerá  até  o  final  da  graduação  do  beneficiário  sem  qualquer 

majoração independente da promoção individual do aluno para os períodos subseqüentes, ou seja o 

benefício será sempre estático ou seja o da origem do ingresso do aluno;

j)  Em caso de trancamento de matrícula ou abandono do curso, o benefício do  Desconto Vinculado 

cessará automaticamente sem que caiba em qualquer hipótese a reversão de direito ao benefício.
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OBSERVAÇÕES

a)  Na  hipótese  de  cancelamento  de  matrícula  referente  ao  primeiro  período  na  Instituição,  o 

CONTRATANTE deve formalizar o pedido junto à CONTRATADA, através de solicitação no Atendimento ao 

Aluno em até 10 dias após o pagamento da primeira parcela, para fazer jus ao ressarcimento da importância 

correspondente a 90% (noventa por cento) da 1ª mensalidade paga.

9. DAS DISPOSIÇÔES FINAIS

9.1. Aplicam-se ao processo de seleção para transferência externa e portador de diploma todas as normas e 

resoluções oriundas do regimento da Instituição.

9.2. O candidato (ou seu representante) se responsabilizará pelas informações prestadas e por todos os 

documentos apresentados, arcando com as conseqüências que sobrevierem à desclassificação decorrente 

da falta desses.

9.3.  Haverá  uma  análise  prévia  da  compatibilidade  curricular  das  disciplinas  em  que  o  candidato  a 

transferência externa estiver matriculado na sua instituição de origem. Caso seja apresentado o Histórico 

Escolar com a aprovação nas disciplinas, estas poderão ser aproveitadas, desde que a compatibilidade 

curricular seja atestada e o processo de transferência externa tenha sido deferido.

9.4. Após o encerramento do processo, os documentos apresentados pelos candidatos, cujo processo tenha 

sido indeferido ou o candidato desistido da vaga adquirida ficará à disposição dos mesmos ou de seu 

representante, pelo período improrrogável de 90 dias. Não sendo retirados nesse prazo, serão destruídos.

9.5. Não haverá convocação pessoal para devolução dos documentos.

9.6.  Em caso de deferimento do processo,  se a  matrícula  for efetivada,  o  candidato  não poderá mais 

requerer a devolução dos documentos que compõem o processo.

9.7. Não poderá haver complementação de documentos após o encerramento do prazo de inscrição.

9.8.  Constatada a incompatibilidade curricular  e/ou reprovação na redação,  acarretará a eliminação do 

respectivo candidato.

Ressalta-se que a eliminação do candidato dar-se-á também no caso de não existir  vaga no semestre 

pretendido após a avaliação da compatibilidade curricular.

9.9. Para o curso de Direito, o aproveitamento de carga horária em atividade complementar pelo aluno 

transferido  ficará  condicionado  à  comprovação  e  discriminação  das  atividades  realizadas  pela  IES  de 

origem, bem como à posterior avaliação discricionária da Coordenação de Pesquisa e Extensão do Curso 

de Direito quanto à quantidade de horas certificadas, desde que compatíveis com as atividades previstas no 

Regulamento de Atividades Complementares do Curso de Direito da Faculdade São Salvador.

9.10. Todos os candidatos deverão entregar, no ato da matrícula, o Histórico Escolar do Ensino Médio (2º  

grau), cópia e original para conferência, mesmo aqueles que já concluíram ou estejam concluindo algum 

curso superior. 
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9.11 Os documentos em língua estrangeira deverão estar visados pela autoridade consular brasileira do 

país de origem e acompanhados da respectiva tradução oficial. No caso do Certificado de Conclusão 

do Ensino Médio (2º grau) e seu respectivo Histórico Escolar deverá vir ainda acompanhado do Parecer de  

Equivalência de Estudos, emitido pela Secretaria Estadual de Educação. 

Para conhecimento de todos o presente Edital, na sua íntegra, será divulgado na Internet, no site

www.saosalvador.edu.br

Salvador, 25 de maio de 2014.

Original assinada pelo Prof. Renato Geraldo Evangelista Salles
Diretor Geral da Faculdade São Salvador
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