
INSTITUTO SUPERIOR DE CIÊNCIAS RELIGIOSAS 
DA ARQUIDIOCESE DO RIO DE JANEIRO 

 
 

                             EDITAL DO CONCURSO VESTIBULAR 2019 
 
 
O Instituto Superior de Ciências Religiosas da Arquidiocese do Rio de Janeiro (ISCR) faz saber, 
por intermédio deste Edital, que estarão abertas, no período de 03 a 27 de dezembro de 
2018 e de 21 de janeiro a 15 de fevereiro de 2019, as inscrições para o Concurso Vestibular 
para ingresso no 1º semestre do ano letivo de 2019, em seu curso de Bacharelado em 
Ciências Religiosas. 
 
Art.1º – O ingresso no curso de Bacharelado em Ciências Religiosas do ISCR, no 1º. semestre 
do ano letivo de 2019, se dará por meio de duas vias: a do aproveitamento do resultado 
obtido pelo candidato no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) realizado em 2018, 
desde que o candidato esteja inscrito no Concurso Vestibular 2019 do ISCR, e a da 
classificação nas provas do Vestibular. 
 
 
DAS VAGAS OFERECIDAS  
 
Art. 2º – As vagas oferecidas neste Concurso Vestibular são para preenchimento no 1º. 
semestre do ano de 2019 perfazem o total de 50 (cinquenta). 
 
 
DA INSCRIÇÃO 
 
Art. 3º – As inscrições para o Concurso Vestibular serão efetuadas no período de 03 a 27 de 
dezembro de 2018 e de 21 de janeiro a 15 de fevereiro de 2019, na Secretaria do Instituto, 
com o preenchimento do “Requerimento de Inscrição”. 
 
§ 1º – Para a inscrição, o Candidato deverá efetuar o pagamento da mesma, no valor de 
R$ 50,00. 
 
§ 2º – A importância paga a título de taxa de inscrição somente será devolvida se o ISCR não 
realizar o Concurso Vestibular. 
 
 
DA HABILITAÇÃO ÀS VAGAS 
 
Art. 4º – O candidato que desejar utilizar o resultado obtido no ENEM realizado em 2018 
deverá indicar, no Requerimento de Inscrição, o número de inscrição no ENEM 2018, com 
todos os 12 algarismos. O preenchimento incompleto, incorreto ou inexistente, do campo de 
inscrição no ENEM, no Requerimento de Inscrição no Concurso Vestibular do ISCR, tornará 
inválida a opção pelo ENEM para concorrer a uma das vagas disponíveis. 
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§ 1º – Os candidatos habilitados pelo ENEM estarão sujeitos às normas estabelecidas neste 
Edital.  
 
§ 2º – A nota final no ENEM 2018, para fins de ingresso no ISCR, será a média aritmética das 
notas do candidato obtidas no Exame Nacional do Ensino Médio. 
 
 § 3º – Os candidatos serão ordenados em ordem decrescente da nota final, considerados 
todos os candidatos: os que se candidataram via ENEM e os que se candidataram via provas 
do Vestibular próprio do ISCR. No caso de empate, serão ordenados em ordem decrescente 
da nota de Redação e, finalmente, em ordem decrescente de idade. 
 
§ 4º – Estará habilitado à matrícula no ISCR apenas aquele candidato cujo número de ordem 
de classificação for inferior ou igual ao número de vagas reservadas para o curso. 
 
 
DAS PROVAS  
 
Art. 5º – As provas objetivas e discursivas do Vestibular de 2019 versarão sobre Língua 
Portuguesa e Literatura Brasileira e Língua Estrangeira (Espanhol ou Inglês). 
 
§ 1º – Os candidatos farão as provas objetivas de Língua Estrangeira (Espanhol ou Inglês) e 
Português e Literatura Brasileira; e uma Redação. 
 
§ 2º – As provas serão realizadas nos dias 18 e 19 de fevereiro de 2019, de 18h às 21h30min, 
no Edifício João Paulo II (Rua Benjamin Constant, 23 – Glória- 5º andar). 
 
§ 3º – A prova de Língua Portuguesa e Literatura Brasileira e a Redação será realizada no dia 
18 de fevereiro de 2019. A prova de Língua Estrangeira (Espanhol ou Inglês), no dia 19 de 
fevereiro de 2019. 
 
§ 4º – As provas do Vestibular serão únicas, não havendo segunda chamada. 
 
Art. 6º – As questões das provas do Vestibular versarão sobre matéria dos programas 
aprovados pelo ISCR (ver anexo). 
 
Art. 7º – Para ingressar na sala de realização de provas, o candidato terá que apresentar o 
Documento Original de Identidade utilizado no ato da inscrição.  
 
Parágrafo único – Não será admitida a realização de provas fora do local indicado. 
Recomenda-se ao candidato comparecer ao local designado 30 (trinta) minutos, pelo menos, 
antes do horário marcado para o início das provas. 
  
Art. 8º – Iniciadas as provas, o candidato não poderá se retirar da sala, sob nenhum 
pretexto, antes de decorridos 30 (trinta) minutos. O candidato que sair da sala portando os 
cadernos de questões ou os cartões-resposta ou as folhas de desenvolvimento da redação 
ou ainda, deixando de assinar as listas de presença, será eliminado do Concurso. Os três 
últimos candidatos deverão permanecer juntos em cada sala, sendo liberados somente 
quando os três tiverem concluído as provas. 
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DOS RECURSOS 
 
Art. 9º – Serão admitidos recursos contra a formulação das questões e/ou dos gabaritos 
apresentados. Os recursos devem ser encaminhados somente através do preenchimento do 
formulário próprio disponível na Secretaria do ISCR, das 15 às 20 horas do dia 22 de 
fevereiro de 2019. 
 
  
§ 1º – A(s) eventual(ais) anulação(ões) e/ou alteração(ões) de gabarito das questões será(ão) 
informada(s) quando da divulgação dos resultados dos pedidos de revisão de provas, em 24 
de fevereiro de 2019. 
§ 2º – O(s) ponto(s) relativo(s) à(s) questão(ões) eventualmente anulada(s) será(ao) 
atribuído(s) a todos os candidatos presentes na respectiva prova. 
 
 
DO CRITÉRIO DE APROVAÇÃO E DE CLASSIFICAÇÃO  
 
Art. 10º – A cada prova objetiva será atribuído um grau de zero a dez em função do número 
de questões respondidas corretamente. À prova de redação será também atribuído um grau 
de zero a dez. A nota final do candidato será a média aritmética das notas. 
  
Art. 11º – Será eliminado do Concurso Vestibular o candidato que:  
a) faltar a qualquer das provas ou obtiver nota bruta igual a zero em qualquer prova;  
b) obtiver, na Redação, valor menor que 3,0 (três). 
 
 
DA DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS E DAS REVISÕES 
 
Art. 12º – Os resultados das provas serão divulgados na Secretaria do ISCR no dia 25 de 
fevereiro de 2019, de 14 h às 20 h. 
 
Art. 13º – O candidato poderá requerer revisão das notas, no dia 26 de fevereiro de 2019, 
em formulário próprio. 
 
§ 1º – No formulário próprio, o candidato fará a sua argumentação quanto ao(s) pedido(s) 
de revisão. 
 
§ 2º – Os resultados dos pedidos de revisão serão divulgados no dia 27 de fevereiro de 2019, 
na Secretaria do ISCR. 
 
 
DOS PROCEDIMENTOS PARA A MATRÍCULA 
 
Art. 14º – Os candidatos convocados para matrícula deverão matricular-se na data da 
matrícula: de 26 a 27 de fevereiro de 2019, mediante a apresentação de toda a 
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documentação. A não efetivação da matrícula na data indicada implicará a perda do direito à 
vaga que lhe confere a sua classificação. 
 
Art. 15º – Para a matrícula, o candidato deverá apresentar os seguintes documentos: 
1. Certificado de conclusão do Ensino Médio ou equivalente, acompanhado de histórico 
escolar completo ou documento equivalente; o candidato que concluiu o Ensino Médio no 
exterior deve apresentar sua equivalência obtida na Secretaria Estadual de Educação 
(original e uma cópia). O candidato que, no ato da matrícula, não dispuser ainda do 
Certificado de Conclusão do Ensino Médio Regular ou Supletivo poderá apresentar uma 
declaração que explicite sua conclusão em data anterior à da matrícula, emitida pelo 
estabelecimento em que o concluiu. O Certificado Definitivo de Conclusão do Ensino Médio 
Regular ou Supletivo deverá ser entregue na Secretaria até 31 de maio de 2017. A não 
apresentação desses documentos até o final do prazo estabelecido implicará o cancelamento 
da matrícula do aluno. Os resultados do ENEM 2018 poderão ser utilizados como certificação 
de conclusão do Ensino Médio de acordo com os critérios estabelecidos pelas Secretarias de 
Educação, pelo INEP e pelo MEC. 
2. Certidão de nascimento ou de casamento (uma cópia); 
3. Carteira de identidade (uma cópia); 
4. Comprovante de estar em dia com as obrigações militares, se do sexo masculino, para 
maiores de 18 anos; 
5. Título de eleitor, obrigatório para os maiores de 18 anos, e comprovante de estar em dia 
com as obrigações eleitorais; 
6. Inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda – CPF; 
7. 3 (três) retratos 3x4. 
8. Carta de recomendação, dirigida ao Instituto, da parte de um ministro ordenado ou 
responsável por instituição religiosa. 
9. Comprovante de residência 
 
§ 1º – O formulário de matrícula deverá ser assinado pelo próprio candidato ou pelo seu 
representante legal. 
 
§ 2º – Aquele que, no ato da matrícula, ainda não tiver obtido seus documentos originais 
(itens 3, 4, 5 e 6) já requeridos às autoridades públicas, poderá apresentar, 
condicionalmente, os comprovantes dos respectivos protocolos. 
 
Art. 16º – Aquele que, para a matrícula, se servir de documento inidôneo ou falso, terá a 
matrícula anulada de pleno direito, sujeitando-se à perda da vaga obtida e dos valores 
pagos. 
 
Art. 17º – A matrícula aceita pelo ISCR implica a concordância do aluno em respeitar e 
cumprir todas as normas legais, estatutárias, regimentais, acadêmicas, administrativas e 
disciplinares do Instituto, ora em vigor, bem como as que vierem a ser estabelecidas. 
 
Art. 18º – O candidato matriculado no ISCR poderá solicitar o aproveitamento de estudos 
realizados antes de sua matrícula inicial no Instituto. 
 
 
 



 5 

MATRÍCULA ATRASADA  
 
Art. 19º – O candidato convocado, que tenha deixado de se matricular, poderá pleitear uma 
das vagas eventualmente remanescentes, mediante solicitação de matrícula atrasada à 
Secretaria. O pedido será analisado e, se houver vaga, será deferido. A matrícula deverá ser 
efetivada na data determinada pela Secretaria. 
 
 
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS  
 
Art. 20º – Além das hipóteses referidas no Artigo 12º, será eliminado do Concurso Vestibular 
de 2019 o candidato que: 
1. prestar informações inexatas no Requerimento de Inscrição; 
2. deixar de comparecer ou chegar atrasado a qualquer das provas; 
3. incorrer em comportamento desrespeitoso ou impertinente para com qualquer aplicador 
de prova, funcionário ou autoridade acadêmica; 
4. entrar no recinto destinado à realização de prova portando qualquer equipamento ou 
instrumento, eletrônico ou não, que lhe permita obter informações inacessíveis aos demais 
candidatos; 
5. utilizar-se, durante as provas, de qualquer instrumento de cálculo e/ou meio de obtenção 
de informações, eletrônicos ou não, tais como calculadoras, agendas, computadores de 
qualquer porte, rádios, telefones, receptores, anotações manuscritas, impressos, livros, 
lembretes etc; 
6. estabelecer qualquer forma de comunicação, durante as provas, com outro candidato ou 
pessoa estranha à organização do Concurso; 
7. adotar qualquer procedimento contrário à legislação em vigor. 
 
Parágrafo único – A eliminação será efetivada mesmo que a constatação de irregularidade 
ou da utilização de expediente ilícito ocorra após o término das provas. 
 
Art. 21º – O ISCR fará divulgar, sempre que necessário, normas complementares ao presente 
Edital.  
 
Art. 22º – Os casos omissos serão resolvidos pela Direção do ISCR. 
 
 
 

Rio de Janeiro, 19 de novembro de 2018. 
 
 

 
+ Karl Josef Romer, Diretor do ISCR 
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Anexo 
 

Programas do Concurso Vestibular 2019 
 
 

LÍNGUA ESTRANGEIRA: ESPANHOL OU INGLÊS 
 
A prova de Língua Estrangeira (espanhol ou inglês) avaliará a compreensão de textos de 
padrão contemporâneo, em diferentes registros, com ênfase em estratégias de leitura 
(compreensão do sentido global do texto e localização de determinada idéia no texto) e em 
aspectos gramaticais básicos e vocabulário. 
 
 
LÍNGUA PORTUGUESA e LITERATURA BRASILEIRA 
 
O exame avaliará principalmente a desenvoltura do aluno na produção escrita e na leitura e 
compreensão de textos de diferentes tipos. Serão contemplados também os conteúdos 
adquiridos no nível médio em Língua Portuguesa e Literatura Brasileira: 
 
Língua Portuguesa: O português padrão. Língua falada e escrita. Morfossintaxe. Estruturação 
de orações. Regência nominal e verbal. Concordância nominal e verbal. Colocação dos 
termos na frase. Pontuação. Ortografia. Noções de Semântica. 
 
Literatura Brasileira: Gêneros literários. Momentos do processo literário brasileiro em 
conexão com a história e cultura brasileiras. Classificação de textos em dada época literária 
em função de suas características temáticas e formais. 
 
 
REDAÇÃO 
A prova de Redação consistirá de uma proposta de produção de texto em prosa, em 
modalidade e limites solicitados, acerca de tema escolhido a critério da Banca Examinadora. 
Na Redação, será avaliada a capacidade de o candidato, em registro semiformal, construir 
um texto dissertativo ou argumentativo que revele coerência e reflexão crítica, além do 
domínio da norma padrão da língua portuguesa. 


