FACULDADE SÃO JOAQUIM DA BARRA - FAJOB
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EDITAL DE VESTIBULAR PROCESSO SELETIVO – 2022/1º SEMESTRE
O Diretor Geral da Faculdade São Joaquim da Barra – FAJOB - São Joaquim da Barra - Estado de São
Paulo, Instituição de Ensino Superior mantida pela Fundação Educacional de Ituverava, CNPJ
45.332.194.0007-56, no uso de suas atribuições, torna público o seguinte Edital, válido para os
ingressantes por meio de Processo Seletivo/Vestibular 2022 - 1º semestre e, também, aplicável aos
ingressantes via transferência ou apresentação de nível superior, que estarão abertas, no período de
29/09/21, as inscrições ao processo seletivo a ser realizado com prova de Redação “On-Line “, para o
preenchimento das vagas; CURSO DE PEDAGOGIA- (Licenciatura) presencial (Autorizado pela
Portaria nº 819, de 22/11/2018), duração de 04 anos, 50 vagas período matutino e 50 vagas no período
noturno, local de funcionamento: Rua Rio Grande do Norte, nº 1470, Centro - São Joaquim da Barra –
SP – Campus III; CURSO DE ENGENHARIA MECÂNICA – (Bacharelado) presencial, (
Autorizado pela Portaria nº 819 de 22/11/2018 ) duração – 5 anos, 50 vagas no período matutino e 50
vagas no período noturno, local de funcionamento: Rua Rio Grande do Norte, nº 1470, Centro – São
Joaquim da Barra – SP – Campus III; CURSO DE ENGENHARIA CIVIL – (Bacharelado)
presencial, (Autorizado pela Portaria nº 819, de 22/11/2018 ) duração – 5 anos, 50 vagas no período
matutino e 50 vagas no período noturno, local de funcionamento: Rua Rio Grande do Norte nº 1470,
Centro – São Joaquim da Barra – SP – Campus III; 1 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS: – A Faculdade
São Joaquim da Barra – FAJOB estará realizando o Processo Seletivo 2022 - 1º semestre em fases
independentes, a partir do mês de Outubro de 2021 prolongando–se pelos meses subsequentes.
Observações: 1 - Poderão inscrever–se para concorrer às vagas do Processo Seletivo 2022- 1º semestre,
candidatos que tenham concluído ou venham a concluir o Ensino Médio ou equivalente até o mês de
dezembro de 2021. Candidatos que concluírem o ensino Médio ou equivalente após dezembro de
2021, serão considerados treineiros. 2 - Para participar da prova, o candidato deverá fazer sua inscrição e
realizar a prova “On-Line” dentro dos prazos especificados. 3 – Taxa de Inscrição Gratuita – 4- Nota
do Enem. 5 - O candidato que se inscrever para prova e não comparecer, estará automaticamente
desclassificado, devendo fazer nova inscrição para nova prova. 6 - O ingresso do candidato dar-se-á por
meio da classificação obtida na prova que realizar. 7- Todos os candidatos, inclusive os que ainda cursam
a última série do Ensino Médio, devem estar cientes de que, caso não consigam comprovar, até a época da
matrícula, a conclusão do ensino médio, por meio da apresentação dos documentos legalmente exigidos,
será feita uma matrícula condicional. Essa matrícula será efetivada com a apresentação dos
correspondentes comprovantes. Caso contrário, a matrícula condicional poderá ser anulada, sem direito a
qualquer reclamação ou recurso. 8- Ao final da prova prevista, caso haja vagas remanescentes, será dada
continuidade ao Processo Seletivo. 9- A aprovação do candidato no Processo Seletivo 2022 - 1º Semestre
poderá, ao critério da Faculdade São Joaquim da Barra – FAJOB, ser utilizada para sua matrícula inicial
por até dois meses subsequentes. No Processo Seletivo para preenchimento das vagas do 1º semestre de
2022 a Faculdade São Joaquim da Barra- FAJOB oferece uma opção de PROVA “On-Line”, com data
prefixada e realizada segundo a sistemática habitual. As inscrições para a Prova “On-Line” podem ser
feitas até 24 horas antes da prova, pela internet – http://vestibularfe.com.br. A Faculdade se reserva o
direito de realizar o Processo Seletivo e, somente depois de concluí-lo, decidir se o curso será ou não
oferecido. Se o curso de opção do candidato não for oferecido, ele será comunicado e poderá fazer
remoção para outro em que haja vaga. O Conselho Superior de Administração da Faculdade a seu critério,
poderá determinar que não haja turmas iniciais, quando não houver número mínimo de alunos
matriculados. O oferecimento do primeiro período do curso dependerá do número de candidatos
classificados e de alunos efetivamente nele matriculados. Remanescendo vagas após a matrícula de
todos os candidatos classificados nas formas de ingresso pela Prova “On-Line” a Faculdade realizará

Classificação pelo Histórico Escolar do Ensino Médio e, ainda, poderá permitir a matrícula de portadores
de diploma de curso superior registrado, para obtenção de novo título. As inscrições poderão ser
realizadas pela Internet http://vestibularfe.com.br no Campus III da Faculdade São Joaquim da Barra, Rua
Rio Grande do Norte, nº1470, Centro – São Joaquim da Barra - SP. ORGANIZAÇÃO DA PROVA
“On- Line”: Será realizada, com a aplicação de uma Prova de Redação em gênero dissertativo. Somente
serão classificados os candidatos que tenham realizado a prova e obtido nota diferente de zero. As vagas
serão preenchidas de acordo com a ordem decrescente de classificação de todos os candidatos inscritos.
CRITÉRIOS DE DESEMPATE: Caso ocorra o empate na nota final dos candidatos, prevalecerá como
critério de desempate a idade dos candidatos em ordem decrescente. DIVULGAÇÃO DOS
RESULTADOS: Por forma de e-mail cadastrado na inscrição do vestibular ou pela INTERNET
http://vestibularfe.com.br: DATAS, HORÁRIOS E LOCAIS PARA A MATRÍCULA DOS
CANDIDATOS: Os candidatos classificados deverão efetivar a matrícula na Faculdade São Joaquim da
Barra – FAJOB à partir do dia 25/10/2021 - Horário das matrículas: 8h às 17h. A Faculdade São
Joaquim da Barra – FAJOB, oferecerá bolsas integrais do PROUNI. Na hipótese de as vagas não serem
preenchidas em primeira chamada, serão efetuadas novas convocações, observando-se a opção e a ordem
de classificação dos candidatos. 1- Os cursos oferecidos são de regime semestral, com periodicidade
anual. 2- Todos os cursos da FAJOB são constituídos de atividades curriculares e extracurriculares.
DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA A MATRÍCULA: Certificado de conclusão de Ensino
Médio ou equivalente. (duas vias) Histórico Escolar do Ensino Médio ou equivalente. (duas vias) Cédula
de Identidade (RG) (duas vias) Certidão de nascimento ou de casamento (duas via) Cadastro de Pessoa
Física (CPF) (uma via) Título de eleitor (uma via) Certificado de Reservista ou equivalente, para os
maiores de 18 anos, do sexo masculino (uma via) e 1 foto 3x4. O candidato que tiver concluído os estudos
do Ensino Médio no exterior deverá apresentar prova de equivalência de estudos do Conselho Estadual de
Educação. Comprovante de pagamento de taxa de matrícula (uma via). DISPOSIÇÕES GERAIS- Em
hipótese alguma, haverá segunda chamada para a prova “On- Line”. A inscrição no presente Processo
Seletivo implica no conhecimento e aceitação irrestrita de suas normas e exigências pelo candidato. A
Faculdade São Joaquim da Barra - FAJOB fará divulgar, sempre que necessárias normas complementares
ao presente edital. A Secretaria está apta a fornecer aos interessados todas as informações necessárias, ao
Processo Seletivo Continuado 2022/1. A Faculdade São Joaquim da Barra – FAJOB, estabelece que
haverá devolução de parte do valor da matrícula apenas para os alunos que apresentarem o comprovante
de matrícula em outra instituição de ensino. A devolução será de 75% do valor da primeira parcela.
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