
 

 

PPRROOCCEESSSSOO  SSEELLEETTIIVVOO  PPAARRAA  IINNGGRREESSSSOO  NNOO  CCUURRSSOO  DDEE  EESSPPEECCIIAALLIIZZAAÇÇÃÃOO  ((LLAATTOO  SSEENNSSUU))  

MMAASSTTEERR  OOFF  TTEECCHHNNOOLLOOGGIICCAALL  AADDMMIINNIISSTTRRAATTIIOONN  EEMM  CCIIBBEERRSSEEGGUURRAANNÇÇAA  

EDITAL Nº 001/2022 – UNET-IPT, DE 13 DE ABRIL DE 2022 
 

O Diretor Técnico da Unidade de Negócios em Ensino Tecnológico do Instituto de Pesquisas Tecnológicas – IPT, torna 
pública a realização de processo seletivo para ingresso no curso de especialização Master of Technological Administration 
(MTA) em Cibersegurança, na modalidade presencial, do Instituto de Pesquisas Tecnológicas – IPT em parceria com a 
Lenovo, mediante as condições estabelecidas neste edital. 

DDAASS  DDIISSPPOOSSIIÇÇÕÕEESS  PPRREELLIIMMIINNAARREESS  

O ingresso no curso de especialização em Cibersegurança do IPT será realizado mediante processo classificatório 
denominado Processo Seletivo, com o aproveitamento dos candidatos até o limite das vagas fixadas no presente Edital. 
 
A realização do Processo Seletivo estará a cargo da Fundação de Apoio à Tecnologia - Fundação FAT, a quem caberá 
divulgar no site https://ipt.fatvestibulares.com.br, com a necessária antecedência, as datas, os locais de realização da 
prova, bem como todas as informações e procedimentos relacionados ao Processo Seletivo. 

DDAASS  VVAAGGAASS  

 
Para o Processo Seletivo, serão oferecidas, 15 (quinze) vagas, sendo: 

 10 (dez vagas) para Bolsistas: nesta modalidade o curso é gratuito e os ingressantes recebem uma bolsa de 
treinamento técnico, no valor de R$3.570,80 (três mil, quinhentos e setenta reais e oitenta centavos) mensais, 
para conseguirem se dedicar ao curso de forma integral, possibilitando também adquirir experiência técnica em 
projetos de desenvolvimento reais. Portanto, além de cursar as disciplinas de forma gratuita, os alunos 
participantes desta modalidade devem se dedicar integralmente às pesquisas e a residência técnica designadas e 
orientadas pelos professores do programa. A dedicação integral implica no cumprimento de horário e 
comparecimento ao IPT durante o tempo vigente da bolsa com dedicação de 40 (quarenta) horas semanais, 
incluindo as aulas noturnas do curso (8 h semanais). As vagas destinam-se aos egressos da graduação 
universitária nas áreas de Ciências Exatas e da Terra, Engenharias ou Tecnólogo – Eixo Tecnológico da Informação e 
Comunicação. 

 05 (cinco) vagas para Profissionais: nesta modalidade os ingressantes são profissionais de mercado, sendo que 
não receberão bolsas, cursando as disciplinas de forma gratuita, mas deverão ter anuência da empresa a qual 
estão vinculados, permitindo implementar um projeto supervisionado de cibersegurança na empresa como parte 
de seu trabalho de conclusão de curso. As vagas destinam-se aos graduados em qualquer área, mas com 
experiência comprovada na área de TIC (mínimo de 02 anos). 

 

DDOO  CCUURRSSOO  

O curso é uma pós-graduação lato-sensu que prevê a formação de especialistas em segurança cibernética, contemplando 
conteúdo atual e adequado aos desafios do mundo digital. Para isso, o curso pretende ministrar disciplinas com conteúdo 
teórico e prático baseadas no estado da arte de segurança cibernética, com professores mestres e doutores com 
experiência no setor.  
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A capacitação é distribuída na forma de quadrimestres, utilizando mecanismos de aulas presenciais, remotas, vídeo aulas e 
atividades de ensino à distância. O programa de formação envolve carga horária mínima de 440 horas no período de 5 
quadrimestres. 

Como requisito para o título de especialista em segurança cibernética, o aluno deverá demonstrar experiência prática na 
aplicação de conhecimento do curso. Com essa premissa, os alunos que são profissionais de mercado, que desejem se 
aprimorar no tema do curso, deverão aplicar o conhecimento adquirido nas corporações onde atuam. Aos alunos que ainda 
não atuam no mercado de trabalho, além de cursar matérias técnicas e fundamentais sobre segurança cibernética, terão 
que realizar residência técnica no IPT em tempo integral, podendo aplicar conhecimentos adquiridos no curso em 
atividades de treinamento técnico em projetos e atividade reais, para atingir a experiência prática de sua formação. Estes 
alunos em residência receberão bolsas de treinamento técnico como parte da formação educacional, que será 
supervisionada e orientada por um professor do programa, sendo obrigatória sua dedicação integral ao curso para fazer 
parte da residência técnica. 

Início do curso:  26 maio 2022 
Horário: 19h - 23h 
Carga Horária: 440 h 
Local: IPT (Instituto de Pesquisas Tecnológicas) – Av. Professor Almeida Prado, 532 – Prédio 56 – Térreo – Cidade 
Universitária – São Paulo/SP. 

DDAASS  IINNSSCCRRIIÇÇÕÕEESS  

As inscrições para o Processo Seletivo serão efetuadas somente pelo site 
https://ipt.fatvestibulares.com.brhttps://ipt.fatvestibulares.com.br. 

Para se inscrever no Processo Seletivo o candidato deverá observar os seguintes períodos e procedimentos: 

 As inscrições deverão ser efetuadas no período das 15h do dia 14/04 até as 23h59min do dia 02/05/2022, no
site https://ipt.fatvestibulares.com.br, através da Área do Candidato, que será acessada somente pelo CPF
(Cadastro de Pessoa Física) do candidato e de senha de segurança cadastrada, pelo candidato, no início da
inscrição.

 O preenchimento da Ficha de Inscrição é de responsabilidade exclusiva do candidato. Dessa forma, para realizar a
inscrição, o candidato deverá cumprir todas as etapas da Ficha eletrônica, conforme procedimentos a seguir:

o ler atentamente as instruções constantes deste Edital, disponibilizado no site 
https://ipt.fatvestibulares.com.br;

o fornecer os seus dados pessoais;
o indicar o seu número de CPF;
o conferir todos os dados fornecidos na Ficha de Inscrição, ler atentamente o “requerimento de inscrição” e

confirmar as informações;
o responder ao questionário socioeconômico;

 O candidato deverá seguir rigorosamente as instruções contidas no sistema de inscrição.

 A inscrição será totalmente gratuita.

 Só poderá se inscrever a vagas de bolsistas os candidatos com Curso Superior na área de Ciências Exatas e da Terra,
Engenharias ou Tecnólogo – Eixo Tecnológico Informação e Comunicação.. Para as vagas profissionais, o candidato
deverá ser graduado em qualquer área, mas comprovar experiência mínima de 2 anos na área de TIC.

 No ato da inscrição o candidato deverá informar se está concorrendo para as vagas destinadas aos bolsistas ou aos
profissionais.
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 É obrigatório o candidato tomar conhecimento de todas as datas, normas e procedimentos indicados neste Edital, 
o qual estará disponibilizado, na íntegra, no site 
https://ipt.fatvestibulares.com.brhttps://ipt.fatvestibulares.com.br. 

 A declaração falsa ou não comprovação de qualquer dado acarretará a desclassificação do candidato e, 
consequentemente, a perda da vaga. 

 Não serão permitidas, em hipótese alguma, após a conclusão da inscrição no Processo Seletivo, alterações ou 
inclusões na Ficha de Inscrição em qualquer etapa do presente Processo Seletivo, inclusive no dia do Exame e da 
Entrevista. 

 Após se inscrever no presente Processo Seletivo, caso o candidato deseje verificar a situação de sua inscrição e/ou 
consultar a sua Ficha de Inscrição preenchida, deverá acessar o site https://ipt.fatvestibulares.com.br, na Área do 
Candidato. 

 O IPT e a Fundação FAT, não se responsabilizam pelo não preenchimento da Ficha de Inscrição por motivo de 
ordem técnica referente aos computadores, falhas de comunicação, congestionamento das linhas de 
comunicação, bem como outros fatores que impossibilitem a transferência de dados ou a impressão da Ficha de 
Inscrição. 

 Em caso de dúvidas, o candidato poderá encaminhar mensagem para o e-mail 
vestibular.vestibulinho@fundacaofat.org.br ou, ainda, entrar em contato com a Central de Informações ao 
Candidato pelo telefone: (11)3311-2655, das 9h às 19h. 

 O candidato deverá guardar uma cópia de todos os documentos gerados no momento da inscrição. 

DDOOSS  PPRROOCCEEDDIIMMEENNTTOOSS  PPAARRAA  AA  SSOOLLIICCIITTAAÇÇÃÃOO  DDEE  AATTEENNDDIIMMEENNTTOO  EESSPPEECCIIAALL  

O candidato com deficiência ou que necessite de condições especiais para realizar o Exame, deverá informar isso na Ficha 
de Inscrição e, também, encaminhar o laudo médico emitido nos últimos 12 meses por especialista, contendo a 
assinatura, o carimbo do médico com o número de sua inscrição no Conselho Regional de Medicina, descrevendo o tipo e 
o grau da deficiência, doença ou limitação física, com expressa referência ao código correspondente da Classificação 
Internacional de Doença (CID) através de link específico na área do candidato, impreterivelmente até às 23h59 do dia 
02/05/2022. 
 
A candidata que tiver necessidade de amamentar durante a realização das provas deverá, conforme prazos descritos 
neste edital: 

 fazer a opção na solicitação de inscrição; 

 enviar, via upload, a imagem da certidão de nascimento da criança (caso a criança ainda não tenha nascido até a 
data da efetivação da inscrição, a cópia da certidão de nascimento poderá ser substituída por documento emitido 
pelo médico obstetra, com o respectivo CRM, que ateste a data provável do nascimento); e 

 A candidata deverá levar, no dia de realização das provas, um acompanhante adulto que ficará em sala reservada 
e será o responsável pela guarda da criança. A candidata que não levar acompanhante adulto não poderá 
permanecer com a criança no local de realização das provas. O acompanhante deverá chegar ao local de prova 
junto com a candidata e permanecer no mesmo desde o início do exame e até o término da prova da candidata. 

 A Fundação FAT não disponibilizará acompanhante para guarda de criança. 
 
O candidato transgênero que desejar ser tratado pelo nome social deverá, no ato da inscrição, no campo específico para 
tal, informar o nome social completo (nome e sobrenome). O candidato que deixar de informar o nome social no ato da 
inscrição não poderá solicitar, posteriormente, por outros meios, a inclusão do nome social. 
 
O candidato que for amparado pela Lei nº 10.826/2003 e necessitar realizar a prova armado deverá, conforme prazos 
descritos neste edital: 

 fazer a opção na solicitação de inscrição; 

 enviar, via upload, a imagem do Certificado de Registro de Arma de Fogo ou Autorização de Porte, conforme 
definidos na referida lei. 
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 Os candidatos que não forem amparados pela Lei nº 10.826/2003 não poderão portar armas no ambiente de 
provas. 

 
O candidato que, por motivo de doença ou por limitação física, necessitar utilizar, durante a realização das provas, 
objetos, dispositivos ou próteses cujo uso não esteja expressamente previsto/permitido nesse edital, deverá: 

 fazer a opção de solicitação de atendimento especial, no link de inscrição, no campo “Outros”; 

 enviar, via upload, a imagem do CPF e o respectivo laudo médico que indique e justifique o atendimento 
solicitado. 

 
Na ausência das informações necessárias no momento da inscrição, bem como do encaminhamento do laudo emitido por 
especialista até as 23h59 do dia 02/05/2022, o candidato não terá assegurado o seu direito ao exame e local preparado 
para a sua condição especial, seja qual for o motivo alegado, pois não haverá tempo hábil para a adequação e preparação, 
implicando, assim, na aceitação de realizar o seu Exame em condições idênticas às dos demais candidatos. 
 
Todos os candidatos que necessitem de condições especiais para realizarem o Exame deverão preencher o campo 
específico na Ficha de Inscrição para garantirem a adequação do local do exame. 
 
Não serão aceitos recursos de candidato portador de necessidades especiais que não realizar a inscrição conforme as 
instruções deste Edital. 
 
Os candidatos que se declararem portadores de necessidades especiais concorrem em igualdade de condições com os 
demais candidatos no tocante a pontuação, classificação geral e convocação para a matrícula. 
 
Os candidatos que se declararem portadores de necessidades especiais, para a realização do exame e que atenderem 
o estabelecido neste Edital, terão um acréscimo de 30 (trinta minutos) para a realização da prova, exceção aos candidatos 
que solicitarem apenas fácil acesso. 

DDOO  EEXXAAMMEE    

O Exame referente ao Processo Seletivo será realizado em uma única data, presencialmente, dia 08/05/2022, às 9h, e terá 
duração de 4 (quatro) horas. 
 
Após o início do Exame, o candidato deverá permanecer no mínimo até às 11h dentro da sala do Exame, podendo 
deixar o local de prova e levar o caderno de questões apenas a partir das 11 horas. 
 
O portão da escola será aberto às 8h e fechado às 9h, impreterivelmente. Após o fechamento do portão, não será 
permitida a entrada de nenhum candidato. Por esse motivo, o candidato deverá chegar com antecedência de 1 (uma) 
hora, para localizar sua sala e sua carteira, evitando-se, assim, possíveis imprevistos. 
 
Para verificar o local onde realizará o Exame, o candidato deverá a partir do dia 06/05/2022, acessar o site 
https://ipt.fatvestibulares.com.br. 
 
A confirmação do local onde realizará o Exame será de inteira responsabilidade do candidato. Não haverá envio da 
convocação pelos Correios, por e-mail ou por quaisquer outros meios. 
 
O candidato deverá, obrigatoriamente, realizar o Exame no local determinado pela Fundação FAT. 
 
Para realizar o exame, o candidato deverá levar somente caneta esferográfica de tinta preta ou azul, comprovante de 
inscrição, bem como apresentar o ORIGINAL de UM dos seguintes documentos de identidade: 

 documento de identidade expedido pela Secretaria de Segurança Pública (RG), pelas Forças Armadas ou pela 
Polícia Militar; 
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 carteira de Registro Nacional Migratório – CRNM - (CIE/RNM/RNE), dentro da validade; 

 carteira Nacional de Habilitação expedida nos termos da Lei Federal 9.503/97; 

 documentos expedidos por Ordens ou Conselhos Profissionais, dentro da validade, que, por lei federal, valem 
como documento de identidade em todo o país (exemplo: OAB, Crea, Coren, CRC e outros); 

 carteira de trabalho e previdência social (CTPS); 

 passaporte brasileiro, dentro do prazo de validade; 

 em caso de perda, roubo ou extravio de “documento de identidade”, o candidato deverá apresentar os seguintes 
documentos: 

o boletim de Ocorrência Policial ou Declaração/Certidão de Extravio de Documento, datado de no máximo 
90 (noventa) dias antes do último dia de inscrições, justificando o fato ocorrido e; 

o certidão/registro de nascimento. A certidão de casamento substitui a certidão/registro de nascimento; 
o uma foto recente de rosto do candidato tamanho 3x4 com fundo neutro; 
o Não serão aceitos para fins de identificação Protocolo de Boletim de Ocorrência Policial. 

 
O documento de identidade que o candidato apresentar no dia do Exame deverá estar em boas condições de 
visibilidade, de modo a possibilitar a conferência da foto, da assinatura e dos demais dados. 
 
NÃO SERÃO ACEITOS, em hipótese alguma, como “documentos de identidade” os documentos indicados na sequência, 
por serem destinados a outros fins: carteira ou caderneta escolar (RG escolar – UMES - - UBES), certidão de nascimento 
e/ou de casamento, título de eleitor, Certificado de Reservista com ou sem foto, crachás e identidade funcional de 
instituição pública ou privada. 
 
NÃO SERÃO ACEITOS, ainda, protocolos e/ou cópias reprográficas (xerox), autenticadas ou não autenticadas, dos 
documentos de identidade ou quaisquer outros documentos não citados, inclusive carteira funcional de ordem pública 
ou privada. SOMENTE SERÁ ACEITA APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO DE IDENTIDADE ORIGINAL. 
 
A identificação especial será exigida, também, ao candidato cujo documento de identificação apresente dúvidas relativas à 
fisionomia ou à assinatura do portador. 
 
Para a segurança dos candidatos e a garantia da lisura do processo seletivo, a Fundação FAT poderá proceder à coleta de 
dado biométrico de todos os candidatos no dia de realização das provas. 
 
No ambiente de provas, ou seja, nas dependências físicas em que serão realizadas as provas e enquanto o candidato estiver 
realizando o Exame, SERÁ TERMINANTEMENTE PROIBIDO utilizar: aparelhos eletrônicos, tais como: agendas eletrônicas ou 
similares, telefones celulares, smartphones, tablets, iPod®, gravadores, pendrive, mp3 player ou similar, qualquer receptor 
ou transmissor de dados e mensagens, bipe, notebook, palmtop, Walkman®, máquina fotográfica, controle de alarme de 
carro etc.; relógio de qualquer espécie, óculos escuros; marca-texto, régua, esquadro, transferidor, compasso ou similares, 
calculadora, quaisquer acessórios de chapelaria, tais como: chapéu, boné, gorro etc; 

 antes de entrar na sala de provas, o candidato deverá guardar, em embalagem porta-objetos fornecida pela 
equipe de aplicação, telefone celular desligado ou quaisquer outros equipamentos eletrônicos desligados, sob 
pena de ser eliminado do processo seletivo; 

 a embalagem porta-objetos devidamente lacrada e identificada pelo candidato deverá ser mantida embaixo da 
carteira até o término das suas provas. A embalagem porta-objetos somente poderá ser aberta fora do 
ambiente de provas. 

 A Fundação FAT recomenda que o candidato não leve nenhum dos objetos citados no dia de realização das provas. 

 A Fundação FAT não ficará responsável pela guarda de quaisquer dos objetos supracitados. 

 A Fundação FAT não se responsabilizará por perdas ou extravios de objetos ou de equipamentos eletrônicos 
ocorridos durante a realização das provas nem por danos neles causados. 

 
Durante todo o período de realização do Exame, É PROIBIDO portar armas de qualquer espécie. O candidato que 
esteja portando arma de fogo, não fará a prova e será eliminado automaticamente do Processo Seletivo à exceção dos 



casos previstos na Lei nº 10.826/2003 e suas alterações. O candidato que estiver armado e for amparado pela citada lei 
deverá solicitar atendimento especial no ato da inscrição. 

Durante todo o período de realização do Exame, É PROIBIDA a permanência de pessoas estranhas e/ou acompanhantes de 
candidatos dentro do prédio e nos pátios, exceto para a candidata lactante. 

As quadrículas da Folha de Resposta Definitiva deverão ser obrigatoriamente preenchidas somente com caneta 
esferográfica de tinta preta ou azul. 

Caso o candidato se encontre internado em hospital localizado no município de São Paulo, será designado fiscal para a 
aplicação do mesmo, desde que autorizado pelo médico e pela administração hospitalar. Para tanto, é necessário 
encaminhar uma mensagem para o e-mail vestibular.vestibulinho@fundacaofat.org.br até às 17 horas do dia 06/05/2022. 

Não será aplicado exame na residência do candidato, nem em pronto-socorro, nem em ambulatório, nem em hospital 
que não esteja situado no Município de São Paulo. 

Será desclassificado do presente Processo Seletivo o candidato que: 

 não comparecer no dia do Exame;

 não comparecer a Entrevista;

 chegar após o horário de fechamento dos portões da prova objetiva, às 9h;

 não apresentar um dos documentos de identidade originais exigidos;

 realizar a prova sem apresentar um dos documentos de identidade originais exigidos;

 sair da sala sem autorização ou desacompanhado do Fiscal, com ou sem o caderno de questões e/ou as
Folhas de Respostas Definitiva;

 retirar-se da sala de provas com a Folha de Respostas Definitiva;

 retirar-se do prédio em definitivo antes de decorridas duas horas do início do exame, independente do motivo
exposto;

 perturbar, de qualquer modo, a ordem no local de aplicação das provas, incorrendo em comportamento indevido
durante a realização do Exame;

 for surpreendido portando aparelhos eletrônicos ou outros objetos, já listados neste edital

 for surpreendido portanto/utilizando ou tentando utilizar no ambiente de provas, ou seja, nas dependências físicas
em que serão realizadas as provas objetivas qualquer tipo de equipamento eletrônico, de comunicação e/ou de
livros, dicionários, notas, impressos e apontamentos durante a realização do exame;

 for surpreendido se comunicando ou tentando se comunicar com outro candidato durante o exame e/ou realizar ou
tentar realizar qualquer espécie de consulta durante o período das provas;

 retirar-se do prédio durante a realização do exame, independente do motivo exposto;

 realizar o exame fora do local determinado;

 utilizar ou tentar utilizar meio fraudulento em benefício próprio ou de terceiros, em qualquer etapa do exame;

 não atender as orientações da equipe de aplicação durante a realização do exame;

 deixar de assinar a lista de presença e a sua Folha de Respostas Definitiva;

 obtiver zero (0) no Exame;

Detectada a tentativa ou fraude, por meio de vigilância eletrônica ou pelos Fiscais, o candidato estará automaticamente 
desclassificado e sujeito a processo civil/criminal. 

Não serão divulgadas, em hipótese alguma, as notas dos candidatos desclassificados na prova objetiva. 

O Exame referente ao Processo Seletivo será constituído de duas partes, a saber: 

 Prova com 40 (quarenta) questões, cada uma com 5 (cinco) alternativas (A, B, C, D e E), sendo:
o Português - 10 (dez) questões;
o Inglês – 10 (dez) questões;



o Raciocínio Lógico e Matemático – 10 (dez) questões;
o Atualidades em Segurança da Informação dentro do contexto das disciplinas do Curso - 10 (dez) questões.

 Entrevista:
o A convocação para a entrevista obedecerá ao seguinte critério:

 Serão convocados para a entrevista, no tocante aos bolsistas os 20 (vinte) primeiros candidatos
classificados na prova objetiva e no que se refere aos profissionais serão convocados, para
entrevista, os 10 (dez) primeiros classificados na prova objetiva.

O programa das provas objetivas é apresentado no Anexo II deste Edital. 

DDAA  CCOONNVVOOCCAAÇÇÃÃOO  PPAARRAA  AA  EENNTTRREEVVIISSTTAA  

Serão convocados para a entrevista, os 20 (vinte) primeiros candidatos bolsistas classificados na prova objetiva e os 10 (dez) 
primeiros candidatos profissionais classificados na prova objetiva. A nota da prova objetiva será calculada conforme indicado 
no Anexo III deste Edital.  

A convocação para entrevista será realizada por meio de lista elaborada com base na classificação obtida pelos candidatos 
bolsistas e profissionais, por ordem decrescente de notas finais, até o limite de vagas oferecidas para cada modalidade 
(bolsistas e profissionais). 

Não haverá, em hipótese alguma, revisão nem vistas da prova objetiva e também não haverá revisão ou recurso da 
Entrevista. 

Na hipótese de anulação de alguma questão-teste, será atribuído ponto a todos os candidatos que realizarem a prova. 

No caso de as notas serem iguais, o desempate ocorrerá, obedecendo a seguinte ordem de desempate, para a maior 
nota, conforme segue: 

 Conjunto de questões de Atualidades em Segurança da Informação;

 Conjunto de questões de Raciocínio Lógico e Matemático;

 Conjunto de questões de Inglês;

 Conjunto de questões de Português;

 Candidato de maior idade.

O gabarito oficial da prova objetiva será divulgado a partir das 20h do dia 08/05/2022, no site 
https://ipt.fatvestibulares.com.br. 

Qualquer questionamento acerca da prova objetiva, COM a DEVIDA JUSTIFICATIVA (proposta de resolução da questão), 
deverá ser encaminhado SOMENTE para o e-mail vestibular.vestibulinho@fundacaofat.org.br, impreterivelmente até o dia 
10/05/2022. 

Para fins de classificação para a entrevista, serão consideradas as notas finais dos candidatos (NF) na prova objetiva, 
colocadas em ordem decrescente. 

A lista de classificação geral dos bolsistas e dos profissionais, convocados para a entrevista, será divulgada no site 
https://ipt.fatvestibulares.com.br, no dia 12/05/2022, da qual constará o nome de todos os candidatos inscritos e as suas 
classificações. 

DDAA  EENNTTRREEVVIISSTTAA  

A entrevista dos candidatos convocados será realizada de forma remota, nos dias 16/05 e 17/05/2022. 

https://ipt.fatvestibulares.com.br/
mailto:vestibular.vestibulinho@fundacaofat.org.br
http://www.vestibularmedicinauniceub.com.br/
http://www.vestibularmedicinauniceub.com.br/


É responsabilidade do candidato, convocado, entrar em contato com o IPT, nos dias 12/05 e 13/05/2022, pelo telefone 
(11)3767-4226/4673 ou pelo e-mail cursos@ipt.br, para agendar o dia e o horário da entrevista. Além disso, o candidato as 
vagas de profissionais deveram encaminhar currículo profissional, conforme orientação dada durante o agendamento da 
entrevista. 

DDAA  MMAATTRRÍÍCCUULLAA  

A 1ª lista de convocados para matrícula será divulgada no site https://ipt.fatvestibulares.com.br no dia 18/05/2022, 
devendo a matrícula ser realizada EXCLUSIVAMENTE nos dias 19/05 e 20/05/2022. 

A 2ª lista, se houver, será formada por ordem de classificação dos candidatos suplentes para matrícula das eventuais 
vagas disponíveis, será divulgada no site https://ipt.fatvestibulares.com.br no dia 23/05/2022 e a respectiva matrícula 
deverá ser realizada EXCLUSIVAMENTE nos dias 24/05 e 25/05/2022. 

Não serão fornecidas informações a respeito das listas de convocados por telefone ou por e-mail. 

Caso as vagas oferecidas não sejam preenchidas pelos candidatos convocados na 1ª e na 2ª lista, outras serão 
divulgadas, convocando os classificados, sempre em ordem decrescente de notas finais, no site 
https://ipt.fatvestibulares.com.br.  

Os resultados do Processo Seletivo serão válidos apenas para este Curso/Turma. 

É de inteira responsabilidade do candidato a verificação das listas de convocação para a entrevista e de convocação para 
matrícula. 

No ato da matrícula, os candidatos aprovados e convocados para o preenchimento das vagas ofertadas neste edital, 
devem entregar os seguintes documentos: 

 cópia do certificado de conclusão do ensino superior (na área de Ciências Exatas e da Terra, Engenharias ou
Tecnólogo – Eixo Tecnológico Informação e Comunicação). Será nula, neste processo seletivo, a classificação do 
candidato que apresentar Certificado de Conclusão do Ensino Superior divergente das áreas indicadas neste Edital 

 cópia de documento oficial de identidade;

 cópia de título de eleitor;

 cópia do Cadastro de Pessoa Física (CPF);

 uma foto 3x4cm colorida e recente.

 comprovação de Conta Corrente, de titularidade do candidato, no Banco do Brasil.

O candidato deverá providenciar, com antecedência, a documentação necessária para a efetivação de sua matrícula, 
pois a Secretaria Acadêmica não realizará, em hipótese alguma, a matrícula do candidato convocado cuja 
documentação estiver incompleta, colocando a respectiva vaga à disposição dos próximos classificados. 

O candidato profissional convocado para a matrícula deverá apresentar no prazo de 30 (trinta) dias para o IPT, o 
documento de anuência da empresa a qual está vinculado, permitindo implementar um projeto supervisionado de 
cibersegurança na empresa como parte de seu trabalho de conclusão de curso, considerando todas as premissas de 
segurança impostas pela empresa, ao qual está vinculado. 

É de inteira responsabilidade do candidato convocado para matrícula o envio à Secretaria Acadêmica do IPT, no período 
estabelecido neste Edital de todos os documentos necessários; 

O IPT não se responsabilizará por eventuais erros cometidos no envio da documentação de matrícula 

mailto:cursos@ipt.br
https://ipt.fatvestibulares.com.br/
https://ipt.fatvestibulares.com.br/
https://ipt.fatvestibulares.com.br/


O candidato que tenha realizado estudos equivalentes ao ensino superior, no todo ou em parte, no exterior, deverá 
apresentar parecer de equivalência de estudos da Secretaria Estadual de Educação. 

Os documentos em língua estrangeira deverão estar visados pela autoridade consular brasileira no país de origem e 
acompanhados da respectiva tradução oficial. 

Não serão aceitos, em hipótese alguma, documentos por via postal, e-mail divergente do indicado pelo IPT ou fora do 
prazo. 

Para a efetivação da matrícula o candidato estrangeiro precisará portar visto de estudante ou outro visto que permita o 
estudo, devidamente registrado na Polícia Federal, de acordo com o artigo 48 do Estatuto do Estrangeiro (Lei nº 6.815, de 
19/08/1980, com as alterações da Lei nº 6.964, de 09/12/1981: “(...) a matrícula em estabelecimento de ensino de 
qualquer grau, só se efetivará se o mesmo estiver devidamente registrado (...)”. 

O candidato que, dentro do prazo destinado à matrícula, não apresentar a foto e t o do s  os documentos, não poderá 
matricular-se e as notas e a classificação a ele atribuídas no exame do Processo Seletivo não terão qualquer valor. Desta 
forma, o candidato perderá o direito à vaga e não será incluído em quaisquer outras listas que, porventura, sejam 
divulgadas. 

Todas as datas mencionadas no Cronograma do Anexo I são prováveis, sujeitas a alterações, sendo de inteira 
responsabilidade do candidato acompanhar os eventos nos meios informados no presente Edital. 

Caso haja necessidade de alteração das datas previstas no Cronograma, serão alteradas para datas posteriores, sendo 
divulgadas com antecedência. 

Integram este Edital: 
Anexo I – Cronograma; 
Anexo II – Programa do Processo Seletivo;  
Anexo III – Cálculo da nota da prova objetiva. 

Os casos omissos serão decididos pelo IPT e pela Fundação de Apoio à Tecnologia - FAT, consideradas as respectivas 
competências, no que tange à realização deste Processo Seletivo. 

Este Edital entra em vigor na data de sua publicação. 

SSÃÃOO  PPAAUULLOO,,  1133  DDEE  AABBRRIILL  DDEE  22002222..  

EEDDUUAARRDDOO  LLUUIIZZ  MMAACCHHAADDOO  

DDIIRREETTOORR--  TTÉÉCCNNIICCOO  EEMM  EENNSSIINNOO  TTEECCNNOOLLÓÓGGIICCOO  



ANEXO I 

CRONOGRAMA DO PROCESSO SELETIVO PARA INGRESSO NO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO (lato sensu) 
MTA EM CIBERSEGURANÇA 

IPT 

CALENDÁRIO 

Das 15h do dia 14/04 até as 23h59min. do dia 02/05/2022- Inscrição para o Processo Seletivo no site
https://ipt.fatvestibulares.com.br 

Atenção: A taxa de inscrição é gratuita 

06/05/2022 - Publicação oficial dos locais de prova e Convocação para as Provas Objetivas no site 
https://ipt.fatvestibulares.com.br  

08/05/2022 (domingo) às 9h- Exame 

08/05/2022 – 20h - Divulgação no site https://ipt.fatvestibulares.com.br do Gabarito Oficial da prova. 

12/05/2022 - Publicação oficial e divulgação no site https://ipt.fatvestibulares.com.br da nota final da prova objetiva e da 
convocação para a entrevista. 

16/05 e 17/05/2022 – das 8h até às 12 horas ou das 18h até às 22 horas – Entrevista dos candidatos convocados – 
remota (on-line) 

18/05/2022 - Publicação oficial e divulgação no site https://ipt.fatvestibulares.com.br da 1ª lista de convocação para a 
matrícula. 

19/05 e 20/05/2022 - Período de matrícula para a 1ª lista de convocação 

23/05/2022 - Publicação oficial e divulgação no site https://ipt.fatvestibulares.com.br da 2ª lista de convocação para a 
matrícula 

24/05 e 25/05/2022 - Período de matrícula para a 2ª lista de convocação 

26/05/2022 – 19h – Início das aulas.  
Aula Magna, na sede do IPT (Instituto de Pesquisas Tecnológicas) – Av. Professor Almeida Prado, 532 – Prédio 56 – Térreo – 
Cidade Universitária – São Paulo/SP. 

https://ipt.fatvestibulares.com.br/
https://ipt.fatvestibulares.com.br/
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AANNEEXXOO  IIII  

PPRROOGGRRAAMMAA  DDOO  PPRROOCCEESSSSOO  SSEELLEETTIIVVOO  

INGLÊS 
1. Informação no mundo globalizado: reflexão crítica
1.1. Contextos de usos da língua inglesa 
1.1.1. Mapeamento dos países que usam a língua inglesa como língua materna 
1.1.2. A influência internacional dos usos da língua inglesa como língua estrangeira 
1.1.3. Reconhecimento das variáveis linguísticas da língua inglesa 

1.2. Gêneros para leitura e escrita em língua inglesa 
1.2.1. Folhetos sobre programas de intercâmbio em países de língua inglesa (localização de Informações explícitas e 
reconhecimento do tema) 
1.2.2. E-mails trocados por intercambistas de várias localidades do mundo (localização de informações explícitas e 
reconhecimento do tema) 
1.2.3. Folhetos turísticos (localização de informações explícitas e reconhecimento do tema) 
1.2.4. Texto informativo (o uso de tempos verbais, conjunções e preposições) 

1.3. Gêneros para leitura e escrita  
1.3.1. Reconhecimento da estrutura geral de um jornal 
1.3.2. A primeira página de jornal e suas manchetes 
1.3.3. Notícias (organização do texto e inferência de significado) 
1.3.4. Opinião do leitor e seção de ouvidoria (localização de informações explícitas e reconhecimento do tema) 
1.3.5. Seções e seus objetivos (localização de informações explícitas e reconhecimento do tema) 
1.3.6. Voz passiva 
1.3.7. Pronomes relativos (who, that, which, where, whose) 

1.4. Gêneros para leitura e escrita 
1.4.1. Notícias (localização de informações explícitas e relação do tema / assunto com experiências pessoais) 
1.4.2. Vocabulário: definições, antônimos e sinônimos 
1.4.3. Tempos verbais (passado, presente e futuro) 

1.5. Gêneros para leitura e escrita 
1.5.1. Notícias: os leads 
1.5.2. Os leads (localização de informações explícitas: o quê, quem, quando, onde) 
1.5.3. Notícias (reconhecimento do tema) 
1.5.4. Tempos verbais: passado, passado contínuo, presente e presente contínuo 

2. Intertextualidade e cinema: reflexão crítica
2.1. Análise de filmes e programas de televisão 
2.1.1.Reconhecimento de temas / assuntos 
2.1.2. Localização de informações explícitas 
2.1.3. Inferência do ponto de vista e das intenções do autor 
2.1.4. O uso de diferentes tempos verbais 
2.1.5. O uso das conjunções (contraste, adição, conclusão e concessão) e dos marcadores sequenciais 

2.2. Gêneros para leitura e escrita 



2.2.1. Trechos de filmes e programas de TV em inglês ou legendados em inglês 
2.2.2. Resenhas críticas de filmes (organização textual), notícias e jornal, entrevistas com diretores e atores desses filmes 
(localização de informações, reconhecimento de temas, inferência de ponto de vista, construção de opinião) 

2.3. Análise de propagandas e peças publicitárias: cinema e consumo 
2.3.1. Reconhecimento das relações entre cultura e consumo 
2.3.2. Reconhecimento de mensagens implícitas em anúncios ou propagandas (linguagem verbal e não verbal) 
2.3.3. Identificação de propagandas de produtos implícitas em filmes 
2.3.4. Inferência de informações, ponto de vista e intenções do autor 
2.3.5. Reconhecimento de tema 
2.3.6. Construção de relações entre o texto observado e atitudes pessoais 
2.3.7. O uso dos graus dos adjetivos, formas comparativas e superlativas 
2.3.8. O uso do imperativo 

2.4. Gêneros para leitura e escrita 
2.4.1. Propagandas publicitárias, trechos de filmes em inglês ou legendados em inglês, entrevistas com diretores e atores 
(localização de informações, reconhecimento de temas, inferência de ponto de vista) 

2.5. Cinema e preconceito 
2.5.1. Reconhecimento do tema 
2.5.2. Reconhecimento de estereótipos sociais e preconceitos 
2.5.3. Inferência de informações 
2.5.4. O uso dos verbos modais: should, must, might, could, can, may, ought to 
2.5.7. O uso de orações condicionais: tipo 1 e tipo 2 

2.6. Gêneros para leitura e escrita 
2.6.1. Trechos de filmes em inglês ou legendados em inglês, entrevistas com diretores e atores, resenhas, seção de ajuda 
em revista para adolescentes 

2.7. Cinema e literatura 
2.7.1. Cinema, literatura e identidade cultural. 
2.7.2. O enredo no texto literário e sua adaptação para o cinema 
2.7.3. Identificação e descrição de personagens 
2.7.4. O uso de diferentes tempos verbais 
2.7.5. Discurso direto e indireto 

2.8. Gêneros para leitura e escrita 
2.8.1. Trechos de romances e/ou contos que foram adaptados para o cinema, trechos de filmes em inglês ou legendados 
em inglês, resenha crítica de livros e filmes, trechos de roteiros. 

3. O mundo do trabalho: reflexão crítica
3.1. Mundo do trabalho voluntariado 
3.1.1. Localização e inferência de informações 
3.1.2. Reconhecimento do assunto / tema 
3.1.3. Relação das informações com experiências pessoais 
3.1.4. Inferência do ponto de vista do autor 
3.1.5. O uso dos tempos verbais: presente, presente perfeito e presente perfeito contínuo. 

3.2. Gêneros para leitura e escrita 
3.2.1. Anúncios e folhetos informativos de ONGs recrutando voluntários, depoimentos de pessoas que atuaram como 
voluntários. 



3.3. Primeiro emprego 
3.3.1. As características e a organização de um anúncio 
3.3.2. Identificação das diferentes necessidades veiculadas em um anúncio de emprego 
3.3.3. Localização de informações específicas e reconhecimento da idéia principal 
3.3.4. Inferência do significado de palavras desconhecidas 
3.3.5. O uso de verbos que indicam diferentes habilidades 

3.4. Gêneros para leitura e escrita 
3.4.1. Anúncios de empregos e textos informativos 

3.5. Profissões do século XXI 
3.5.1. As características e a organização de um artigo (depoimento) 
3.5.2. Localização de informações e pontos de vista 
3.5.3. Relação do tema com experiências pessoais e perspectivas futuras 
3.5.4. O uso dos tempos verbais: futuro (will,going to) 
3.5.5. O uso dos verbos modais: may, might, could, must, should, can, ought to 
3.5.6. O uso dos marcadores textuais que indicam opções: either...or, neither...nor, not only...but 
3.5.7. O uso de orações condicionais (tipos 1 e 2), passado, presente simples, presente perfeito e futuro (retomada) 

3.6. Gêneros para leitura e escrita 
3.6.1. Artigos de revista, depoimentos de jovens sobre escolha de profissão e ingresso no mercado de trabalho, brochuras 
sobre cursos (livres e universitários) 
3.6.2. O uso de pronomes pessoais, objetos e possessivos 
3.6.3. O uso de adjetivos possessivos 

3.7. Construção do currículo 
3.7.1. As características e organização de um currículo 
3.7.2. Localização de informações 
3.7.3. Edição de currículos (informações pessoais, formação, habilidades e objetivos) 
3.7.4. O uso de preposições in, at, on, of, for, to, by, from, up, down 
3.7.5. O uso das letras maiúsculas e da pontuação 

3.8. Gêneros para leitura e escrita 
3.8.1. Currículos e textos informativos 

PORTUGUÊS 

Avaliar a habilidade de interpretação e de análise de gêneros (textos com finalidade social distinta) e tipos textuais diversos 
(descrição, narração, dissertação e texto injuntivo). 

Avaliar a capacidade de perceber e interpretar os componentes linguísticos do texto, voltando-se para a compreensão, 
progressão e articulação de ideias na composição textual. A articulação da linguagem e sociedade guiará a seleção temática 
das questões. 

RACIOCÍNIO LÓGICO E MATEMÁTICO 

Questões com finalidade de verificar a capacidade de raciocínio lógico do candidato. 
Proposição lógica, proposições simples e compostas, operadores lógicos, tabela-verdade, classificação das proposições 
compostas (tautologia, contradição e contingência), equivalências e negações; quantificadores lógicos, conjuntos 
numéricos, razão e proporção, porcentagens e equações de primeiro grau, análise combinatória, probabilidades, operações 
com conjuntos e problemas envolvendo raciocínio lógico aritmético, geométrico e matricial. 



ATUALIDADES EM SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO DENTRO DO CONTEXTO DAS DISCIPLINAS DO CURSO 



AANNEEXXOO  IIIIII  

CCÁÁLLCCUULLOO  DDAA  NNOOTTAA  DDAA  PPRROOVVAA  OOBBJJEETTIIVVAA   

Para o cálculo da nota final da prova objetiva será utilizado o seguinte critério: 

Nota das questões da prova 
A nota das questões objetivas da prova será dada por: N = 100 x NPC/60 

Em que: 

 NPC = Nota ponderada total das questões, formada pelo número de respostas certas das 20 questões de
peso 2 multiplicado por dois, somado ao número de respostas certas das 20 questões de matérias de peso 
1. 

 Questões que terão Peso 2: Atualidades em Segurança da Informação e Raciocínio Lógico e Matemático

Nota Final do Candidato 
A nota final do candidato será dada pela igualdade: NF = (8 x N)/10 

Em que: 

 N: é a nota final da parte objetiva da prova.

 NF: é a nota final da prova.


