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FACULDADE LUCIANO FEIJÃO 

COORDENADORIA DE EXTENSÃO 

Edital de Seleção do Time Enactus 

Processo Seletivo 2017 
 

A Coordenadoria de Extensão, tendo em vista a parceria firmada com a Entrepreneurial Action Us – 

Enactus, Organização Não Governamental – ONG, torna público o Edital para seleção dos alunos 

interessados em fazer parte do “Time Enactus” que representará a Faculdade Luciano Feijão, junto 

àquela ONG. 

 

A Enactus é uma organização internacional que mobiliza estudantes, acadêmicos e líderes de 

negócios que estão comprometidos a usar o poder da ação empreendedora para possibilitar o 

progresso no mundo.  

 

A Enactus funciona através de Times constituídos por estudantes, orientados por um Professor 

Conselheiro, que juntos propõem, inciam, desenvolvem e gerenciam projetos sociais que visem 

empoderar pessoas para melhorar, sustentavelmente, sua subsistência de forma econômica, social e 

ambiental. Referidos projetos podem ter apoio financeiro de parceiros da Enactus.  

 

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

1.1 Poderão se inscrever alunos regularmente matriculados na Faculdade Luciano Feijão, exceto 

os que estejam cursando o último ano do curso; 

1.2 Os candidatos deverão ter disponibilidade de, no mínimo 04 (quatro) horas semanais, às 

quintas-feiras, podendo ser acrescidas conforme função desempenhada e de acordo 

com as necessidades do Time; 

1.3 O objetivo desta seleção é recrutar acadêmicos proativos, interessados em desenvolver 

suas habilidades de liderança e trabalho em equipe, e dispostos a aprender a a 

participar de projetos de empreendedorismo social nas comunidades onde o Time 

atua; 

1.4 Todas as atividades e/ou funções desempenhadas no Time serão totalmente 

voluntárias. 

 

2. DAS INSCRIÇÕES 

2.1 As inscrições serão realizadas no período de 09/03/2017 a 17/03/2017, na Coordenadoria de 

Extensão, de 13h às 17h e 18h às 22h (segunda-feira, terça-feira e sexta-feira) e de 08h às 

12h e de 13h às 19h (quarta-feira e quinta-feira), através do preenchimento do Formulário de 

Inscrição (ver anexo I) e apresentação dos documentos informados a seguir; 

2.2 As inscrições são gratuitas.  

 

3. DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA A INSCRIÇÃO 
 

3.1 Formulário de Inscrição, anexo I deste Edital, devidamente preenchido; 

3.2 Histórico escolar atualizado;  

3.3 Cópia da guia de matrícula atual (Declaração); 

3.4 Cópia do RG e CPF; 

3.5 Currículo Lattes ou Currículo Vitae atualizado e impresso. 
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4. DA SELEÇÃO 
4.1 A seleção dos candidatos acontecerá entre os dias 18 e 28/03/2017 e será dividida em três 

etapas, todas de caráter eliminatório/classificatório, conforme cronograma (ver anexo II); 

4.2 A primeira etapa será o preenchimento do Formulário de Inscrição que estará disponível na 

Coordenadoria de Extensão, conforme informado no item 2, cujas respostas serão analisadas 

pela Comissão de Recrutamento, a qual avaliará o perfil dos candidatos e a relação destes 

com o projeto desenvolvido pelo Time Enactus. A divulgação da lista dos convocados 

para a segunda etapa será no dia 20/03/2017; 

4.3 A segunda etapa acontecerá nos dias 21 e 22/03/2017 e consistirá em uma dinâmica de 

grupo, de acordo com os critérios pré-definidos pela Comissão de Recrutamento do Time e 

que será realizada em parceria com a Empresa Jr da Faculdade Luciano Feijão. A 

divulgação da lista dos convocados para a terceira etapa será no dia 23/03/2017; 

4.4 A terceira e última etapa se dará através de uma entrevista presencial, nos dias 27 e 

28/03/2017, conduzida também pela Empresa Jr da Faculdade Luciano Feijão, com os 

candidatos classificados na segunda etapa, na qual serão avaliadas características relevantes 

ao desempenho do projeto do Time Enactus da Faculdade Luciano Feijão. 

 

5. DAS VAGAS 

5.1 Serão disponibilizadas 04 vagas para preenchimento imediato; 

5.2 Será criado um cadastro reserva com os demais candidatos classificados, os quais serão 

convocados de acordo com a necessidade.  

 

6. DOS RESULTADOS 

6.1 A lista de convocados para todas as etapas do Processo Seletivo 2017 será divulgada 

fisicamente, na sala da Coordenadoria de Extensão, podendo ser consultada nos horários 

informados no item 2.1 e por meio do site da Faculdade Luciano Feijão na aba 

extensão/editais, de rede sociais e e-mails enviados aos classificados de acordo com o 

cronograma no anexo II; 

6.2 O resultado final com a divulgação dos estudantes selecionados será dia 29/03/2017 pelo 

mesmo meio informado no item anterior. 

 

7. DA EXCLUSÃO E DA SUBSTITUIÇÃO 
 São motivos de exclusão ou substituição do Estudante: 

7.1 Insuficiência de desempenho; 

7.2 Término da graduação. 

 

8. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

8.1 Será motivo de desclassificação o não-cumprimento de qualquer item deste Edital. Os casos 

 omissos neste Edital serão resolvidos pela Coordenadoria de Extensão e pela Diretoria Geral 

 da Faculdade Luciano Feijão. 

 

 Sobral, 09 de março de 2017. 

 

 

Teresa Lenice Nogueira da Gama Mota 

Coordenadora de Extensão da 

Faculdade Luciano Feijão 

 

 

 

 

Sarah Monteiro Galdino 

Professora Conselheira do Time Enactus da 

Faculdade Luciano Feijão 
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ANEXO I 

Fórmulário de Inscrição 

 

Nome Completo:__________________________________________________________________ 

E-mail:__________________________________________________________________________ 

Curso:__________________________________                  Período:_______________________ 

Matrícula:____________________ Telefone para Contato (whastapp):_______________________ 

CPF:_________________________________ RG:___________________________________ 

1. Quando e como você tomou conhecimento sobre o Time Enactus da Faculdade Luciano 

Feijão? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

2. Afinal, o que é Enactus para você? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

3. Por que você deseja fazer parte do Time Enactus da Faculdade Luciano Feijão? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

4. Qual a sua expectativa em relação ao Time Enactus da Faculdade Luciano Feijão? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

5. Você estagia ou trabalha atualmente? 

(    )Sim, estagio  (    )Sim, trabalho   (    )Não 

 

6. Participa de algum grupo ou atividade extracurricular dentro da Faculdade? Em caso 

afirmativo, conte um pouco sobre essa experiência. Queremos te conhecer melhor. 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

7. Você possui domínio com programas de edição de imagens e/ou vídeos? Quais?  

Ex.: Corel Draw, Photoshop e etc. 

(    )Não tenho habilidade com nenhum programa de edição de imagens e/ou vídeos. 

(    )Sim, Corel Draw 

(    )Sim, Photoshop 

(    )Sim, Adobe Illustrator 

(    )Sim, Indesign 

(    )Outro:_______________________ 



4 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO II 

 

Cronograma 

 

Inscrições na Coordenadoria de Extensão 09/03/2017 a 17/03/2017 

Divulgação da lista dos convocados para 2ª 

etapa 
20/03/2017 

2ª etapa Dinâmica de Grupo 21 e 22/03/2017 

Divulgação da lista dos convocados para 3ª 

etapa 
23/03/2017 

3ª etapa Entrevista com os Classificados 27 e 28/03/2017 

Divulgação do Resultado Final 29/03/2017 

 


