FACULDADE DE ADMINISTRAÇÃO DE CATAGUASES
FUNJOBE – FUNDAÇÃO JOSÉ BONIFÁCIO LAFAYETTE DE ANDRADA
FUNJOBE

EDITAL Nº 002/2019, de 23 de setembro de 2019.
A Direção da Faculdade de Administração de Cataguases - FUNJOBE, mantida pela
FUNDAÇÃO JOSÉ BONIFÁCIO LAFAYETTE DE ANDRADA, no uso de suas
atribuições, torna público, pelo presente Edital, que estarão abertas as inscrições para o
1° Processo Seletivo para o 1º semestre de 2020, na forma e prazos abaixo definidos.

1º Processo Seletivo para o 1º Semestre de 2020

Edital

1. NORMAS DE ACESSO
O 1º Processo Seletivo para o 1º semestre de 2020 da Faculdade de Administração de
Cataguases poderá ser realizado nas seguintes modalidades, a saber:




Vestibular Tradicional
Vestibular Agendado
Aproveitamento da nota do Exame Nacional do Ensino Médio – ENEM

Das vagas oferecidas, para cada curso, 10% (dez por cento) destinam-se aos candidatos
que utilizarem no Processo Seletivo a média obtida no Exame Nacional do Ensino
Médio – ENEM dos anos de 2015, 2016, 2017, 2018 ou 2019.
2. VALIDADE DO PROCESSO SELETIVO
Os resultados do Processo Seletivo são válidos para o SEMESTRE LETIVO a que se
refere este Edital.
3. LOCAL DE OFERECIMENTO DOS CURSOS
O Curso será ministrado na Faculdade de Administração de Cataguases, situada na Rua
Nogueira Neves, nº 187, 6º andar, Ed. Rotary - Bairro: Centro – Cataguases/MG. CEP:
36.770-070 Tel: (32)-3421-2759 - e-mail: secretaria1@funjobecataguases.com.br
CURSOS E VAGAS
Os candidatos serão aprovados por curso, observando o número de vagas oferecidas.
CURSO

Administração

TURNO DURAÇÃO

Noturno

04 anos
(08
períodos)

TOTAL DE VAGAS SEMESTRAIS
MODALIDADE SITUAÇÃO
HABILITAÇÃO
LEGAL
TRADICIONAL
PAEM ENEM TOTAL
/ AGENDADO

Bacharelado

TOTAL

Portaria de
Reconhecimento
n°
259 de
23/07/2007.
Publicada no
D.O.U de
26/03/2007

80%

10%

10%

100%

08

01

01

10
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4. INSCRIÇÕES
O candidato é o único responsável civil e criminalmente pelas informações prestadas no
formulário de inscrição. A FUNJOBE Cataguases não se responsabiliza por quaisquer
atos ou fatos decorrentes de informações e endereço incorretos ou incompletos fornecidos
pelo candidato.
A inscrição do candidato ao Processo Seletivo implica na aceitação plena das normas
estabelecidas neste Edital, na legislação específica e no Regimento Geral da Instituição,
em relação às quais não poderá alegar desconhecimento.
Este Processo Seletivo não é aplicado a candidatos treineiros, sendo vedada a inscrição
nesse caso.
O candidato que optar em realizar o Processo Seletivo por intermédio da média obtida
no ENEM ou PAEM, somente, poderá realizar a sua inscrição na Secretaria da
Faculdade
de
Administração
de
Cataguases
ou
no
site
www.funjobecataguases.com.br.
Caso o Processo Seletivo escolhido seja por intermédio da média do ENEM, o candidato
deverá indicar o curso/turno de sua 1ª opção, o número de sua inscrição no ENEM, o ano
de realização (2015, 2016, 2017, 2018 ou 2019), as notas obtidas na Prova de Redação e
nas Provas Objetivas: Língua Portuguesa, Matemática, História, Geografia, Biologia e
Química, deve ser entregue o BOLETIM do INEP no ato da inscrição.
O candidato poderá obter informações sobre o ENEM pelo telefone 0800-616161, Central
de Atendimento do Ministério da Educação, ou pela internet, no site
http://www.inep.gov.br.
Será de exclusiva responsabilidade do candidato a indicação do número de sua inscrição
no ENEM, o ano do exame e a apresentação do Boletim comprovando a média da Prova
de Redação e das Provas Objetivas. Qualquer erro ou equívoco no preenchimento do
Formulário de Inscrição do Processo Seletivo a que se refere este Edital implicará na
desconsideração da inscrição.
O candidato somente poderá se inscrever uma única vez no referido Processo
Seletivo, seja por intermédio da média obtida no ENEM ou através do PAEM.
5. DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA
- Formulário de inscrição devidamente preenchido;
- CPF;
- Identidade;
- Número da Inscrição do ENEM, ano de realização e boletim que comprove as notas
obtidas na Prova de Redação e nas Provas Objetivas: Língua Portuguesa, Matemática,
História, Geografia, Biologia e Química. (Somente para os candidatos que realizarem
a inscrição por intermédio da média do ENEM).
5.1. Taxa de Inscrição
Gratuito
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5.2. Candidatos Portadores de Necessidades Especiais
Os candidatos Portadores de Necessidades Especiais deverão efetuar sua inscrição com
antecedência.
A solicitação de condições especiais será atendida obedecendo aos critérios de viabilidade
e de razoabilidade.
6. AGENDA DO CANDIDATO
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INSCRIÇÕES /
DATA

INSCRIÇÕES

PROVA

23/09/2019
a
20/11/2019

30/11/2019

LOCAL

HORÁRIO

Internet
www.funjobecataguases.com.br

segunda à
sexta- feira

Rua Nogueira Neves, nº 187, 6º andar, Ed. Rotary Bairro: Centro – Cataguases/MG - CEP: 36.770-070

13h às 21h

Rua Nogueira Neves, nº 187, 6º andar, Ed. Rotary Bairro: Centro – Cataguases/MG - CEP: 36.770-070

14h às 16h

7. VESTIBULAR AGENDADO

ESPECIFICAÇÃO

DATAS

INSCRIÇÕES

15/08/2019
a
29/11/2019

LOCAL
Rua Nogueira Neves, nº 187, 6º
andar, Ed. Rotary - Bairro: Centro –
Cataguases/MG - CEP: 36.770-070

HORÁRIO

segunda à
sexta- feira

OU
13h às 21h
Através do telefone:
(32) 3421-2759

PROVA

De acordo com a data
agendada, pelo
candidato, na
Secretaria da
Faculdade

Rua Nogueira Neves, nº 187, 6º
andar, Ed. Rotary - Bairro: Centro –
Cataguases/MG - CEP: 36.770-070

PRAZO MÁXIMO
20/12/2019
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8. ENEM - (Candidatos que tenham realizado a prova do EXAME NACIONAL DO
ENSINO MÉDIO - ENEM nos anos de 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019).
ESPECIFICAÇÃO

INSCRIÇÕES

DATAS

LOCAL

HORÁRIO

15/08/2019

segunda à sexta- feira

a

SOMENTE na Secretaria da
Faculdade de Administração de
Cataguases - FUNJOBE

20/12/2019

(32) 3421-2759
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11h às 21h

9. CRITÉRIOS DE CLASSIFICAÇÃO E DESEMPATE
O Processo Seletivo será classificatório e eliminatório em uma única etapa.
Feita a opção para o Processo Seletivo através da realização do vestibular ou por
intermédio da média obtida no ENEM concorrerá apenas com aqueles candidatos que
tiverem optado pelo mesmo processo de seleção, e que indicaram o mesmo curso e turno.
9.1. Classificação e desempate dos candidatos que optarem pelo Processo Seletivo
por intermédio da nota do ENEM.
Os candidatos serão classificados para o curso/turno em ordem decrescente dos pontos
obtidos na Prova de Redação e nas Provas Objetivas: Língua Portuguesa, Matemática,
História, Geografia, Biologia e Química, realizadas dos anos de 2015, 2016, 2017, 2018
ou 2019.
Para fins de desempate será melhor classificado o candidato com maior idade civil
(em observância ao Parágrafo Único do Artigo 27 da Lei 10.471/03 – Lei do Idoso).
9.2. Classificação e desempate dos candidatos que optarem pelo Processo Seletivo
por intermédio do PAEM.
Os candidatos serão classificados para o curso/turno em ordem decrescente dos pontos
obtidos pela média das notas do Ensino Médio.
Será considerado aprovado o candidato que obtiver, a média aritmética de no mínimo
50% (cinquenta por cento) da média global das disciplinas avaliadas dos três anos do
Ensino Médio, conforme o quadro abaixo:
10. CLASSIFICAÇÃO E DESEMPATE DOS CANDIDATOS QUE OPTAREM
PELO PROCESSO SELETIVO POR INTERMÉDIO DA NOTA DO ENEM.
Os candidatos serão classificados para o curso/turno em ordem decrescente dos pontos
obtidos na Prova de Redação e nas Provas Objetivas: Língua Portuguesa, Matemática,
História, Geografia, Biologia e Química, realizadas dos anos de 2015, 2016, 2017, 2018
ou 2019.
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Para fins de desempate será melhor classificado o candidato com maior idade civil (em
observância ao Parágrafo Único do Artigo 27 da Lei 10.471/03 – Lei do Idoso).
A relação dos candidatos aprovados e classificados no 1° Processo Seletivo para o 1°
Semestre de 2020 será divulgada no site www.funjobecataguases.com.br e na Secretaria
da Faculdade, no local próprio das publicações, conforme quadro abaixo:

RESULTADOS

DATA
04/12/2019
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VESTIBULAR TRADICIONAL

HORÁRIO

A partir das 16h

ENEM

No ato da inscrição

11:00 às 21:00h

VESTIBULAR AGENDADO

Até 02 dias após a
realização da prova

11:00 às 21:00h

Serão disponibilizadas duas listagens por ordem de aprovação/classificação, por
curso/turno: sendo a primeira do PAEM e a segunda do ENEM, respeitando a
proporcionalidade e as vagas definidas no item 4, deste Edital.
11. MATRÍCULA
O candidato aprovado que não efetuar a matrícula dentro do prazo, PERDERÁ O
DIREITO À VAGA, que será automaticamente suprida por excedentes, aprovadosclassificados seja no PAEM ou pela média do ENEM, obedecendo, rigorosamente, a
ordem classificatória.
Após a última chamada, restando vaga no curso/turno, os diplomados em curso superior
poderão matricular-se para obtenção de novo título.
No ato da matricula, o candidato ou seu representante legal firmará termo de ajuste com
a Entidade Mantenedora.
Em hipótese alguma serão aceitas matriculas sem a apresentação de todos os documentos
exigidos ou equivalentes.
Não serão aceitas matrículas após o encerramento do prazo estipulado.
O Certificado de Conclusão do Ensino Médio Profissionalizante só será aceito se
preencher as exigências legais.
Se o Ensino Médio ou seu equivalente tiver sido cursado em instituição estrangeira, a
equivalência de estudos deverá ser declarada pelo Conselho de Educação competente, em
data anterior à da inscrição no Processo Seletivo.
5

FACULDADE DE ADMINISTRAÇÃO DE CATAGUASES
FUNJOBE – FUNDAÇÃO JOSÉ BONIFÁCIO LAFAYETTE DE ANDRADA
FUNJOBE

11.1. Período, local e horário da matrícula
ESPECIFICAÇÃO
MATRÍCULA
VESTIBULAR
TRADICIONAL
MATRÍCULA
NOTA ENEM
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MATRÍCULA
VESTIBULAR
AGENDADO

DATAS
04/12/2019 A
20/12/2019
01/12/2018 A
20/12/2019
Até 02 dias após a
realização da prova.
Prazo máximo
20/12/2019

LOCAL

HORÁRIO

Secretaria da Faculdade de
Administração de
Cataguases

segunda a
sexta-feira

Cataguases/MG
Tel: (32)3421-2759

11h às 21h

11.2. Documentação Exigida
1(uma) cópia e original de:
- CPF;
- Título de Eleitor, se maior de 18 anos;
- Comprovante de Residência atualizado;
- Prova de quitação com o serviço militar, para os maiores de 18anos do sexo masculino;
- Comprovante de pagamento da 1ª mensalidade.
2(duas) cópias e original de:
- Carteira de Identidade - RG;
- Histórico Escolar do Ensino Médio, com a sua devida conclusão;
- Certificado de Conclusão do Ensino Médio ou equivalente, com a sua devida conclusão;
- Certidão de Nascimento ou Casamento.
- 1 (uma) foto 3 x 4 (recente).
Boletim do ENEM (para os candidatos que optaram para a utilização da nota da Prova de
Redação e objetivas fornecido pelo INEP/MEC).
Os menores de 18 anos deverão estar acompanhados do responsável legal no ato da
matrícula, apresentando os seguintes documentos do responsável:
1(uma) cópia e original de:
- Carteira de Identidade - RG;
- CPF;
- Comprovante de Residência atualizado;
- Certidão de Nascimento ou Casamento.
O candidato que não apresentar no ato da matrícula os documentos acima, deverá
assinar Termo de Compromisso, sob responsabilidade, fixando a respectiva data de
entrega, na Secretaria da Faculdade. A matrícula, nos casos de documentação
incompleta, SÓ SERÁ ANALISADA PARA DEFERIMENTO OU NÃO, APÓS A
APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO VÁLIDA no prazo assinado. Escoado
o prazo, sem apresentação da documentação exigida, NÃO SE FORMARÁ
QUALQUER VÍNCULO DO CANDIDATO com a Faculdade/FUNJOBE.
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12. QUESTIONÁRIO SOCIOCULTURAL
O candidato deverá preencher o questionário sociocultural no ato de sua inscrição.
Neste questionário, solicitam-se do candidato dados que possibilitem à Instituição traçar
o perfil de seu vestibulando e provável aluno.
Esclarecimentos
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Os dados obtidos serão utilizados exclusivamente com finalidade pedagógica. Suas
respostas serão mantidas em sigilo.
O teor das respostas não terá qualquer influência na avaliação do candidato a uma vaga
no presente Processo Seletivo
Não há respostas certas ou erradas, mas as suas respostas devem ser verdadeiras. Escolha
apenas uma letra para cada questão.
1 - Idade
a) até 18 anos
b) de 19 a 20 anos incompletos

c) de 20 a 25 anos incompletos
d) acima de 25 anos

2 - Ano em que concluiu / concluirá o Ensino Médio
a) o próximo ano
b) neste ano
c) no ano passado
d) entre dois e três anos
e) há mais de três anos
3 - O que o levou a escolher o curso da FUNJOBE?
a) qualidade do ensino
b) credibilidade
c) modernidade da Instituição
d) qualidade do ambiente de estudo e) valor da mensalidade
4 - Qual a renda de sua família?
a) até seiscentos reais
b) de seiscentos e um a mil e duzentos reais
c) de mil duzentos e um a mil e oitocentos reais
d) de mil oitocentos e um a dois mil e quatrocentos
e) acima de dois mil quatrocentos e um reais
5 - Você exerce atividade remunerada?
a) sim
b) não
c) às vezes
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6 - Você tomou conhecimento do vestibular da Faculdade por meio de:
a) rádio
c) panfletos
b) cartazes
d) carro de som
7 - Sua situação profissional é:
a) não trabalha
b) funcionário público efetivo
c) funcionário público contratado

d) funcionário de empresa particular
e) outros
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8- Você se mantém informado sobre os acontecimentos atuais, principalmente por
meio de:
a) telejornal
b) Internet
c) jornal escrito

d) revistas semanais
e) outras fontes

9- Utiliza com frequência a Internet?
a) Sim

b) Não

10- Qual o local de acesso a Internet?
a) casa
b) escola

c) lan-house
d) Outros

11- Possui carência/deficiência em algumas das áreas abaixo?
a) Língua Portuguesa e Matemática
b) Língua Portuguesa
c) Matemática
d) n.d.a
12 - Há outra(s) pessoa(s) na sua família que pretende(m) fazer um curso superior
ou que já está (ão) na faculdade?
a) sim, há pessoa (s) que pretende (m) fazer um curso superior
b) sim, há pessoa (s) que já está (ão) na faculdade
c) sim, há pessoa (s) que pretende (m) fazer um curso superior e outra (s) que já está (ão)
na faculdade
d) não
13 - O que você espera de um curso superior?
a) aumento do conhecimento e da cultura geral
b) melhoria na vida profissional atual
c) formação profissional adequada à sua futura ocupação
d) formação técnica para dedicar-se à pesquisa
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13. DISPOSIÇÕES FINAIS
A FUNJOBE Cataguases se reserva o direito de não criar turmas com número de
matrículas inferior às vagas ofertadas. Sendo assim, os ingressantes ao curso oferecido
terão suas matrículas condicionadas à formação da turma mesmo que tenha formalizado
seu contrato junto ao departamento financeiro, cabendo a este, a devolução, mediante
requerimento, de parcela(s) ou semestralidade(s) já paga(s).
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Caso ainda haja vagas ociosas após a realização do 1º Processo Seletivo para o 1º
semestre de 2020, a Instituição poderá ofertá-las em novo Processo Seletivo.
Em nenhuma hipótese será devolvido o valor da taxa de inscrição, salvo nos casos em
que o Processo Seletivo não se realize por não atingir o número de inscritos superior aos
das vagas ou pela não formação de turma.
Na ocorrência de qualquer fato que impossibilite a realização (parcial ou integral) do
Processo Seletivo, a FUNJOBE Cataguases vale-se do direito de cancelar o exame,
mudar as datas e aplicar nova prova sem ônus para a IES.
A Fundação José Bonifácio Lafayette de Andrada - FUNJOBE, considerando o termo
de adesão firmado junto ao MEC – Ministério da Educação, aderindo ao Programa
Universidade para Todos – PROUNI, para efeito do cumprimento do estabelecido na Lei
n° 11.096 de 13/01/2005, bem como, nas Portarias/MEC que regulamentam o Programa,
informa que todas as regras estabelecidas sobre o PROUNI, estarão sendo observadas e
cumpridas por esta IES.
Da mesma forma, a Fundação José Bonifácio Lafayette de Andrada – FUNJOBE,
participa do Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior – FIES, nos termos
da Lei n° 10.260, de julho de 2001, da Portaria MEC n° 1, de 22 de janeiro de 2010.
A Instituição terá amplos poderes para orientação, realização e fiscalização dos trabalhos.
Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Organizadora.
O ensino será prestado na forma tradicional, bem como, se utilizando de novas
tecnologias, inclusive similares à educação a distância, na modalidade semipresencial.
Cataguases, 23 de setembro de 2019.
Elismário Lourenço de Oliveira
Diretor Acadêmico FUNJOBE
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COMISSÃO ORGANIZADORA

Elismário Lourenço de Oliveira
Diretor FUNJOBE Cataguases

Luciana de Oliveira Xavier
Secretária Acadêmica

Alexandre Siqueira da Silva
Coordenador do Curso de Administração

William Franklin da Costa
Gestor FUNJOBE
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