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EDITAL DE PROCESSO SELETIVO 2020 
 

 
A FACULDADE BARRETOS, mantida pelo Centro Unificado de Educação Barretos 
Ltda, torna público que estarão abertas as inscrições para o Processo Seletivo/Ano 
2020, destinados ao preenchimento das vagas de seus Cursos de Graduação 
conforme cronograma e regramento estabelecidos neste Edital. 
 
1. DAS MODALIDADES DE ACESSO 
 
1.1. RESULTADO DO ENEM 
 
1.1.1 Condições e Inscrições 

 
a. O candidato deverá inscrever-se diretamente na Faculdade Barretos e apresentar 
fotocópia autenticada do Boletim Individual de Resultados – ENEM. 
 
b. Serão aceitos somente Boletins de Desempenho Individual do ENEM emitido pelo 
MEC/ INEP a partir de 2011. 
 
c. O candidato que optar pela seleção por meio do resultado do ENEM estará 
dispensado de realizar a prova escrita presencial do Processo Seletivo. 
 
d.  O resultado será informado ao candidato logo após a inscrição, conforme os 
critérios citados nos itens a, b e c, momento em que o candidato será convocado 
para efetivação da matrícula. 
 
1.2. SELEÇÃO POR MEIO DE CONCURSO DE BOLSA DE ESTUDO “DESAFIO FB” 
 
1.2.1 Condições, inscrições e matrículas  
 
a. O processo foi iniciado em junho/2019, tendo sido realizado em duas etapas de 
provas, com Edital próprio publicado. Foram feitas provas de conhecimentos 
específicos e gerais da base nacional comum do Ensino Médio, contendo 40 na 
primeira Etapa e 20 na segunda, com aumento gradual do nível de dificuldade e 
redação.  
 
b. O DESAFIO FB teve prazos, cronograma e condições de matrículas publicados em 
Edital próprio, onde foram ofertadas bolsas de estudos para o 1o, 2o e 3o colocados 
para o ano letivo de 2020. 
 
c. Os alunos classificados no DESAFIO FB podem efetuar matrícula e ocupar até 40% 
das vagas disponíveis para cada curso de graduação oferecido pela Faculdade 
Barretos.  
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1.3. SELEÇÃO POR MEIO DE PROVA PRESENCIAL 
 
1.3.1. Condições 
O Processo Seletivo por meio de prova presencial, será realizado em duas etapas, 
sendo elas: 
 
Etapa 1 - Processo Seletivo por meio de Prova Presencial a ser realizada em 20 de 
outubro de 2019, das 13h às 17h, destinado ao preenchimento das vagas deste 
edital; 
 
Etapa 2 - Processo Seletivo Continuado - após as matrículas dos aprovados no 
Processo Seletivo – Etapa 1 - a Faculdade Barretos realizará o Processo Seletivo 
Continuado com Prova Agendada, a partir de 12 de Novembro de 2019, para as 
vagas remanescentes.  
 
1.3.2. Inscrições 
 
a. As Inscrições para a Etapa 1 - Processo Seletivo por meio de Prova Presencial 
deverão ser feitas através do endereço eletrônico: 
https://www.faculdadebarretos.com.br  
no período de 02 de Setembro de 2019 até dia 16 de Outubro de 2019. 
 
b. A escolha do curso do interesse do candidato deverá ser realizada no momento da 
inscrição, por meio do preenchimento de Formulário disponível no endereço 
eletrônico https://www.faculdadebarretos.com.br/  
  
c. O valor da taxa de inscrição para o Processo Seletivo 2020, será de R$ 10,00 (dez 
reais). O pagamento deverá ser feito através de boleto gerado no ato da inscrição. 
 
d. As Inscrições para a Etapa 2 - Processo Seletivo Continuado com Prova 
Agendada, deverão ser realizadas na própria instituição. Para maiores informações 
entrar em contato pelo telefone (17) 3321-1200. 
 
e. Os candidatos com deficiência participarão do Processo Seletivo, em qualquer 
etapa, em igualdade de condições com os demais, no tocante às provas e critérios de 
aprovação. No ato da inscrição, o candidato deverá preencher qual sua necessidade 
para elaboração da prova. A Faculdade Barretos cuidará para que sejam alocados em 
espaço físico adequado durante a aplicação das provas, com condições especiais, 
além de acompanhamento.  
 
1.3.3. Local de realização da Prova Presencial 
Faculdade Barretos 
Avenida C-12, nº 1.555, Cristiano de Carvalho. Barretos/SP. CEP: 14.781-449 
Fone/Fax: (17) 3321-1200 
 
 
 

https://www.faculdadebarretos.com.br/
https://www.faculdadebarretos.com.br/
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OBSERVAÇÕES: 
1. Na data da Prova os candidatos deverão, obrigatoriamente, apresentar RG ou 
documento oficial, com foto. 
2. Os candidatos inscritos deverão comparecer aos locais das Provas com, pelo 
menos, 30 (trinta) minutos de antecedência, portando caneta esferográfica azul ou 
preta. 
 
2. DA PROVA PRESENCIAL 
 
2.1. O Processo Seletivo por meio de Prova Presencial, será realizado através de 
PROVA com 40 questões de múltipla escolha e Redação, abrangendo os conteúdos 
específicos das matérias que formam a base nacional comum do Ensino Médio:  
 
a. Prova de Conhecimentos Gerais: Língua Portuguesa - 12 questões; História- 6 
questões; Geografia - 6 questões; Matemática - 10 questões; Biologia - 6 questões.  
 
b. Redação:  o candidato deverá elaborar um texto dissertativo, argumentando 
sobre o tema proposto com coerência. A redação é eliminatória e o candidato que  
obtiver nota zero na redação será automaticamente eliminado do Processo Seletivo. 
 
2.2. A Classificação dos candidatos inscritos será única e por curso, obedecendo à 
ordem decrescente de pontos obtidos, de acordo com a pontuação do candidato, 
sendo a somatória dos pontos obtidos nas questões de múltipla escolha e na 
redação o máximo de 100 pontos. 
 
2.3. Critérios de Desempate 
No caso de haver candidatos ocupando a mesma ordem de classificação e mesma 
somatória de pontos, o desempate será feito:  
1o. Maior nota da prova de Redação;  
2o. Maior nota da prova de Conhecimentos Gerais;  
3o. Maior idade. 
 
 
3. DAS VAGAS E CURSOS OFERECIDOS 
3.1. Serão oferecidos os seguintes cursos com os respectivos números de vagas: 
 

CURSOS DE GRADUAÇÃO MODALIDADE 

 
NÚMERO DE 

VAGAS 
AUTORIZAÇÃO 

RECONHECIMENTO OU RENOVAÇÃO DE 

RECONHECIMENTO 

ADMINISTRAÇÃO Bacharelado 
 

120 

Autorizado pela Portaria MEC 
4.023 de 30/12/2002, 
publicado no D.O.U. em 
31/12/2002. 

Renovação de Reconhecimento pela Portaria 
SERES no 703, de 18/12/2013, publicada no 
D.O.U. em 19/12/2013. 

SISTEMAS DE INFORMAÇÃO Bacharelado 
 

80 

Portaria MEC 4.027 de 
30/12/2002, publicada no 
D.O.U em 31/12/2002. 

Renovação de Reconhecimento pela Portaria 
SERES no 916, de 27/12/2018, publicada no 
D.O.U. em 28/12/2019. 

DIREITO Bacharelado 
 

120 

Portaria MEC 1.215 de 
30/06/2006, publicada no 
D.O.U em 03/07/2006. 

Renovação de Reconhecimento pela Portaria 
SERES no 538, de 23/09/2016, publicada no 
D.O.U em 26/09/2016. 

LICENCIATURA EM HISTÓRIA Licenciatura 
 

60 

Portaria SESu no 1.772 de 
17/12/2009, publicada no 
D.O.U. em 18/12/2009. 

Renovação de Reconhecimento pela Portaria 
SERES no 916, de 27/12/2018, publicada no 
D.O.U. em 28/12/2019. 
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CIÊNCIAS CONTÁBEIS Bacharelado 
 

60 

Portaria  no 320 de 02/08/2011, 
publicada no D.O.U. em 
04/08/2011. 

Reconhecimento pela Portaria SERES nº 495, de 
29/06/2015, publicada no D.O.U. em 30 de 
junho de 2015. 

ENFERMAGEM Bacharelado 
 

100 

Portaria no 813 de 01/07/2010, 
publicada no D.O.U em 
02/07/2010. 

Reconhecimento pela Portaria SERES nº 69, de 
29/01/2015, publicada no D.O.U. em 
30/01/2015. 

NUTRIÇÃO Bacharelado 
 

60 

Portaria nº 278 de 19/12/2012, 
publicada no D.O.U em 
28/12/2012. 

Reconhecimento pela Portaria SERES nº 854, de 
30/11/2018, publicada no D.O.U. em 
04/12/2018. 

PSICOLOGIA Bacharelado 
 

60 

Portaria nº 31 de 11/02/2016, 
publicada no D.O.U em 
15/02/2016. 

Previsão de Reconhecimento para 2020. 

 
3.2. Todos os cursos são oferecidos no período NOTURNO. 
 
4. DA DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS 
 
4.1. Os resultados serão divulgados a partir do dia 25 de Outubro de 2019 através do 
site https://www.faculdadebarretos.com.br/. As listas dos aprovados por curso 
serão publicadas em ordem alfabética. 
 
 
5. DAS MATRÍCULAS 
  
5.1. Período das matrículas 

As matrículas terão início em 28 de Outubro de 2019, no horário de funcionamento 
da Secretaria Geral da Faculdade Barretos. Aos sábados das 8h às 11h e de segunda 
à sexta-feira das 13h30 h às 21h30. 
 

1a Chamada: 28/10/19 a 31/10/19 
2a Chamada: 01/11/19 a 7/11/19 

 
Matrículas do Processo Seletivo Continuado: a partir de 08/11/19 
 
5.2. Documentos Necessários: 
No ato da matrícula o candidato deverá entregar, obrigatoriamente, os seguintes 
documentos: 
 

• 1 fotocópia do CPF; 
• 1 fotocópia da Cédula de Identidade – RG; 
• 1 fotocópia da Certidão de Nascimento ou Casamento (se for o caso); 
• 1 fotocópia do Histórico Escolar do Ensino Médio ou equivalente e o 

Certificado de Conclusão do Ensino Médio (O aluno que estiver cursando o 
último ano do Ensino Médio deverá trazer uma declaração recente de que 
está regularmente matriculado); 

• 1 fotocópia do Comprovante de residência atualizado. 
  
5.3. O candidato convocado para matrícula, que tenha concluído o Ensino Médio ou 
equivalente no exterior, deverá apresentar prova de equivalência de estudos, 
expedida pelo órgão oficial competente, com data anterior a matrícula. 
  

https://www.faculdadebarretos.com.br/
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5.4. O candidato menor de 18 anos deverá vir acompanhado pelos pais ou 
responsável. DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA (RESPONSÁVEL) : 

• 1 fotocópia Cédula de Identidade – RG ou Carteira Nacional de Habilitação 

• 1 fotocópia do CPF ou Carteira Nacional de Habilitação 

• 1 fotocópia do Comprovante de residência 

  
5.5. Matrícula para candidatos portadores de Curso Superior 
 

5.5.1. O processo será realizado pela avaliação do histórico escolar dos candidatos 
portadores de diploma de Curso Superior. O candidato deverá trazer Fotocópia do 
Diploma e Histórico Escolar do Curso Superior para análise e preencher 
requerimento de vaga na Secretaria Geral endereçado à Direção Geral. 
  
5.5.2. Fica a critério da Faculdade Barretos a aceitação da matrícula de portadores 
de diploma de Curso Superior, dependendo do número de ingressantes matriculados 
pelas seguintes modalidades de acesso: Desafio FB e Processo Seletivo com Prova 
Presencial, até 24 de janeiro de 2020. 
 
 
6. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
6.1. Os casos omissos e as situações não previstas neste Edital serão resolvidos pela 
Direção Geral e Conselho Superior da Faculdade Barretos.  
 
6.2. Não haverá, em nenhuma hipótese, revisão de provas e não serão aceitos 
recursos de qualquer natureza.  
 
6.3. Este Edital de Processo Seletivo é válido somente para ingresso em 2020. 
 
 
 
 

 
Barretos/SP, 30 de agosto de 2019. 
 

 

 

 
   Profª Drª Fernanda Scarmato De Rosa 

Diretora Geral - Faculdade Barretos 

 


