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EDITAL PROJETO (1) “SUPER CONSCIENTES”  

SAAEB/UNIFEB 

 

 A Fundação Educacional de Barretos – UNIFEB no uso de suas atribuições, 

lança edital para seleção de discentes interessados na participação do Projeto “Super 

Conscientes” como produtores e multiplicadores de conteúdo educativo/ambiental, com 

o auxílio dos orientadores indicados pela Instituição. O Projeto será desenvolvido em 

parceria com o Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Barretos – SAAEB. 

A seleção dos alunos considerará aspectos acadêmicos e aderência do perfil do 

candidato à vaga do Projeto, de modo a atender ao espírito de integração e extensão 

universitária e, obedecerá às disposições acadêmicas e condições definidas pela 

UNIVERSIDADE, bem como os preceitos éticos e morais previstos em Código específico 

da profissão/categoria, além de regulamentos do SAAEB. 

Os alunos deverão se inscrever para as seguintes atividades: 

 

Produção das palestras virtuais (em formato de programa de TV; episódios) sobre 

os animais da fauna brasileira e da região como preparação para o lançamento do 

Concurso Cultural para a escolha do novo membro do Esquadrão Ambiental. Estes 

episódios serão postados nas redes sociais e site do projeto. 

 

1. Das vagas e Inscrições 

1.1. Serão abertas 10 vagas para discentes do UNIFEB, sendo: 

- 6 destinadas a alunos dos cursos de:  
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- Pedagogia (02);  

- Zootecnia (02); 

- Medicina Veterinaria (02). 

- 4 destinadas aos demais cursos da Instituição    

1.2. Para as 4 vagas destinadas aos demais cursos, caso o número de inscritos exceda 

o número de vagas disponíveis, os matriculados nos cursos de Pedagogia, 

Zootecnia e Medicina Veterinaria terão prioridade na análise. 

1.3. Estão aptos a se inscrever todos os alunos regularmente matriculados nos cursos 

de graduação do UNIFEB. 

1.4. As inscrições serão realizadas no período de 21 de julho a 06 de agosto de 2021 

até às  12 horas. 

1.5. Para se inscrever o candidato deverá preencher a Ficha de Inscrição constante no 

endereço eletrônico www.unifeb.edu.br - Projeto Super Conscientes: SAAEB x 

UNIFEB 

•  Anexar:   

- 1 (uma) via do Currículo; 

- Cópia do Histórico Escolar do curso de graduação a que está matriculado; 

- Cópia do RG e CPF. 

 

1.6. A relação das inscrições deferidas e indeferidas será publicada via internet, no dia 

06 de agosto de 2021 no endereço www.unifeb.edu.br - Projeto Super 

Conscientes: SAAEB x UNIFEB. 

 

http://www.unifeb.edu.br/
http://www.unifeb.edu.br/
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2. DA BANCA EXAMINADORA 

2.1. A realização do Processo Seletivo ficará a cargo da profª Me. Paula Cacoza Amed 

e Luis Carlos Diniz Buch, fiscais de colaboração técnica do projeto, que 

designarão uma banca examinadora. 

2.2. Compete à Banca Examinadora 

      - classificar os inscritos seguindo os critérios de análise e desempate; 

- divulgar via internet, no endereço www.unifeb.edu.br  Projeto Super 

Conscientes: SAAEB x UNIFEB, a relação dos classificados;  

- julgar reconsiderações e eventuais recursos interpostos contra indeferimento de 

inscrição e prestar esclarecimentos quanto ao resultado final do processo; 

- elaborar relatório final, constando todas as etapas e resultado do processo 

seletivo. 

 

3. DOS RECURSOS E RECONSIDERAÇÕES 

3.1. O prazo para encaminhamento de reconsiderações e eventuais recursos será 07 

de agosto de 2021 às 18h. 

3.2. Os recursos deverão ser encaminhados para o e-mail 

superconscientes@unifeb.edu.br. 

  

4. DAS ETAPAS DO PROCESSO  

4.1. - O Processo Seletivo constará das seguintes etapas: 

4.1.1. Análise do Currículo; 

4.1.2. Análise do histórico escolar; 

http://www.unifeb.edu.br/
mailto:superconscientes@unifeb.edu.br
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4.1.3. Entrevista. 

4.2. Na análise do Currículo será pontuado as atividades extra curriculares    

4.3. Na análise do histórico escolar será pontuado o curso a que o aluno se gradua, 

o indice de aprovação nas disciplinas e a frequência às aulas.   

4.4. A entrevista será realizada nos dia 09 e/ou 10 de agosto de 2021 na forma remota 

com horário agendado pela banca examinadora. 

 

5. DOS RESULTADOS E BOLSAS-AUXÍLIO 

5.1. Os resultados finais do Processo Seletivo serão divulgados no dia 11 de agosto 

de 2021 no site do UNIFEB, endereço www.unifeb.edu.br  Projeto Super 

Conscientes: SAAEB x UNIFEB. 

5.2. Os alunos aprovados receberão bolsa no valor de R$300,00 pelo prazo de 3 

meses. 

  

 

Barretos, 21 de julho de 2021.  

 

Profª Me. Paula Cacoza Amed 

 

http://www.unifeb.edu.br/

