
 

EDITAL N.º 5 / UNINASSAU PETROLINA 2018.1 

ESTABELECE CRITÉRIOS PARA A INSCRIÇÃO E SELEÇÃO DE NOVOS PARTICIPANTES DO 

PROJETO VIVA UNINASSAU 

O Projeto Viva Uninassau no uso de suas atribuições conferidas pela Instituição Uninassau 

Petrolina, torna público os critérios de inscrição e seleção de novos integrantes. 

Estão abertas 39 vagas para participantes no semestre 2018.1, com possibilidade de cadastro 

reserva. Alunos de toda a Unidade podem se inscrever desde que tenham todos os pré-

requisitos necessários: 

1 – REQUISITOS NECESSÁRIOS AO EXERCÍCIO DA NOVA SELEÇÃO; 

1.1 Ser aluno regularmente matriculado em qualquer um dos cursos da Faculdade Uninassau 

Petrolina;  

1.2 Ter disponibilidade para comparecer as reuniões, em regra semanais, e mensais, que 

ocorrem uma vez por semana ás terças-feiras pela manhã, ás 11h00min e pela tarde às 

17h00min, e uma vez por mês aos sábados às 14h00min, na própria Unidade, além das 

demais atividades propostas pelo projeto;  

2 – DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS PARA A INSCRIÇÃO  

2.1. Declaração de Vínculo da Instituição. 

3 – A SELEÇÃO  

3.1. A seleção será feita por duas etapas. A primeira será a escolha dos participantes que 

estarão na segunda etapa, e a segunda será uma dinâmica de entrosamento e uma pequena 

entrevista com cada selecionado.  

4 – CRITÉRIOS DE SELEÇÃO  

4.1. Atendimento aos pré-requisitos apresentados;  

4.2. Análise da documentação exigida para a inscrição;  

4.3. Quantidade de vezes que o participante fez, participou ou idealizou algum projeto social;  

4.4. Espírito de Liderança, trabalho em equipe; 

4.5. Desenvoltura e desenvolvimento na atividade realizada no dia da seleção. 

4.6. Pontualidade 

5 – INSCRIÇÕES  

5.1. As inscrições serão realizadas online através do link: https://extensao.uninassau.edu.br/  

5.2. As inscrições terão início no dia 02 de Março de 2018 e terminarão às 23h59 do dia 08 de 

Março de 2018. A seleção dos alunos será realizada no dia 10 de Março de 2018 na própria 

Instituição e será informada pelos componentes do Projeto. 



5.3. Antes de se inscrever para a Seleção, o candidato deverá ler o Edital, para certificar-se de 

que preenche todos os requisitos exigidos; 

5.4. Antes de realizar a inscrição, o candidato deve preencher o formulário de cadastro de 

dados pessoais, disponível em <https://extensao.uninassau.edu.br/>, o qual inclui o número 

da Matricula do candidato, dados do seu documento de identidade, e-mail válido para 

contato. 

6 – CONFIRMAÇÕES DA INSCRIÇÃO  

6.1. Efetuada a inscrição, os dados cadastrais do candidato serão disponibilizados para 

consulta, conferência e acompanhamento no endereço eletrônico 

<https://extensao.uninassau.edu.br/>. 

6.2. Resultado da Seleção: Dia 12 de março de 2018, com os próprios componentes do 

Projeto, bem como nos murais espalhados pela Instituição juntamente com o nome e a 

matricula, e nas redes sociais do projeto como o Instagram @projetovivanassaupetrolina 

7 – DAS VAGAS 

7.1. A quantidade de vagas selecionadas é disponível por curso, segue abaixo o quadro de 

vagas; 

VAGAS CURSO 

3 Fisioterapia 

3 Nutrição 

3 Biomedicina 

3 Farmácia 

3 Educação Física 

3 Radiologia 

3 Ciências Contábeis 

3 Administração 

3 Gestão Comercial 

3 Segurança do Trabalho 

3 Engenharia Civil 

3 Engenharia Elétrica 

3 Engenharia Mecânica 

 

7.2. Serão 3 (três) vagas por curso, tanto para o turno da manhã quanto para o turno da noite. 

7.3. Não havendo o suficiente de alunos para completar o quantitativo de cada curso serão 

completadas as respectivas vagas com os cursos seguintes. 

 

8 – OUTRAS INFORMAÇÕES 

8.1. A presente integração dos novos participantes é voluntária, recebendo os novos 

componentes, ao final do Processo Seletivo, com um bônus de ACC de acordo com as 

atividades, desde que tenha exercido as funções das quais estava responsável.  



8.2. Qualquer dúvida ou disposição que não esteja regulada no presente edital será avaliada 

pela Comissão de Seleção.  
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