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Edital/ Nead Nº 08/2014 

 

Edital de Chamamento à Seleção de Funcionários para Plano Anual de Capacitação 
Continuada – PACC, no âmbito do Sistema Universidade Aberta do Brasil (UAB)  

 

O Coordenador da UAB/UEL torna público, em observância ao Convênio nº 

795994/2013, a realização do processo seletivo para a seleção de Funcionários.  

 
JUSTIFICATIVA DO PLANO 

 
 Em conformidade com o Plano de Trabalho aprovado e considerando a ação de 
implantação dos Cursos de Capacitação Continuada no âmbito da UAB. 
 
1.  DISPOSIÇÕES INICIAIS 

  

1.1 O processo seletivo se destina ao preenchimento de (descrição no Anexo 1): 

 01 (uma) vaga para secretária executiva.  

 

1.2 A vaga será preenchida segundo a ordem de classificação geral dos (as) candidatos (as) 

considerados (as) habilitados(as). 

 
2 FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO, FORMAS E LOCAL DE INSCRIÇÃO 
 
2.1  O (a) interessado (a) deverá preencher o formulário de inscrição (anexo 2) e apresentá-

lo juntamente com a documentação exigida no Edital. 
 

2.2  Das formas e do local de inscrição: 
2.2.1 As inscrições deverão ser feitas pessoalmente ou por intermédio de mandatário 

(procurador), no Núcleo de Educação a Distância – Nead – (prédio do CLCH – 2º andar – 
sala 144), conforme cronograma, item 13, mediante apresentação da documentação 
exigida no item 5 deste Edital. 

2.2.2 Não serão aceitas inscrições por FAX ou E-MAIL. 
2.2.3 Os documentos deverão vir em envelope lacrado – com identificação nominal. 
2.2.4 A inscrição implica em compromisso tácito, por parte do candidato, de aceitar as 

condições estabelecidas no presente Edital.  

 

3. PODERÃO SE CANDIDATAR  

 

3.1  Secretária Executiva – Graduados ou graduandos do Curso de Secretariado Executivo. 
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4. NÃO PODERÃO SE CANDIDATAR 

  

a. Servidor Público Federal, Estadual e Municipal;  

b.  Candidato com carga horária e turnos incompatíveis com o exigido no Edital;  

4.1  No caso de aprovação de candidatos que estejam participando de estágio remunerado 

ou programa com bolsa, estes deverão solicitar o cancelamento da atividade de estágio 

remunerado ou programa de bolsa no ato da assinatura do contrato de atividades com 

o Nead. 

 

5. DOCUMENTOS EXIGIDOS PARA A INSCRIÇÃO 

 

5.1  Formulário de inscrição fornecido no edital (anexo 2). 
5.2  Fotocópia simples da Cédula de Identidade. 
5.3  Fotocópia simples do CPF. 
5.4  Fotocópia simples do Título de Eleitor e comprovante de voto da última eleição; 
5.5  Documento comprobatório de Curso Superior: apresentar fotocópia autenticada do 

diploma (no caso de graduado);  apresentar declaração de matrícula e/ou semelhante 
original ou cópia autenticada emitida no máximo a 30 (trinta) dias (no caso de 
graduandos); 

5.6  Cópia do Currículo Lattes. 
5.7  Declaração de Carga Horária, ausência de Vínculo e não Servidor Público Federal, 

Estadual ou Municipal (anexo 3) 
Observação: o candidato que prestar declaração falsa ou inexata, em qualquer 
documento, ainda que verificada, posteriormente, será excluído do processo seletivo. 
 
6.  HOMOLOGAÇÃO E RECONSIDERAÇÃO DAS INSCRIÇÕES 
 
6.1  Só serão homologadas as inscrições que apresentarem toda a documentação exigida 

neste Edital. 
6.2  Para as inscrições não homologadas caberá recurso no prazo de 2 dias úteis após a 

data da publicação do edital de resultados. 
6.3  Os recursos devem ser apresentados por escrito e protocolizados no Nead, das 

8h30min às 11h00min e das 14h às 16h. 
 
7.  CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA 
 
7.1  A participação dos selecionados se dará por adesão sem geração de vínculo 

empregatício com os órgãos ou instituições envolvidas no projeto. 
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7.2  As atividades terão duração de até 12 (doze) meses, podendo ser estendidas a critério 
do órgão fomentador – Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 
(CAPES). 

7.3  A atuação se dará por meio do desenvolvimento de atividades de apoio técnico 
administrativo. 

7.4  O funcionário receberá pela prática das atividades planejadas, o valor mensal líquido 
de R$ 1.097,25 (Hum mil e noventa e sete reais e vinte e cinco centavos) a ser 
repassado à agência executora, para destinação exclusiva durante o período de 
execução do plano de atividades. 

7.5  O funcionário receberá informações sobre as finalidades, organização e localidade 
onde irão executar as atividades. 

7.6  São deveres: aceitar os regulamentos e as normas que regem as atividades a serem 
executadas; preparar-se para desenvolver adequadamente as suas funções; respeitar 
os compromissos assumidos. 

7.7  A carga horária a ser cumprida será de 40 (quarenta) horas semanais presenciais, 
distribuídas de segunda a sexta-feira das 8 às 12h e das 14 às 18h. 

 
8. PROCESSO DE SELEÇÃO 
 
8.1  Após Homologada a Inscrição, e havendo mais candidatos inscritos que o número de 

vagas ofertadas, haverá seleção por meio de entrevista que será realizada por pessoas 
indicadas pelo Nead, conforme cronograma, item 13. 

 
9.  CRITÉRIOS DE SELEÇÃO 
 
9.1  O critério para o processo de seleção será a Análise do Currículo e entrevista;  
9.2  Os candidatos serão convocados para entrevista por meio de edital; 
9.3  Será classificado para entrevista o candidato que cumprir todas as exigências do edital, 

em especial a observância da documentação exigida bem como o preenchimento dos 
anexos. 

9.4  São critérios de desempate: a) maior experiência na área e b) maior idade. 
9.5  Em caso de desistência do candidato classificado será chamado o candidato 

classificado na sequência; 
9.6  O resultado do processo seletivo será divulgado em Edital na página do Nead conforme 

cronograma, item 13. 
 
10.  VINCULAÇÃO/ADESÃO AO PLANO 
 
10.1 O selecionado para desenvolver o Plano de Atividades não terá vínculo empregatício 

com a agência executora ou agência receptora.  
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10.2 Atendido o item 9.6 deste Edital, a apresentação dos selecionados ao desempenho 
de suas atividades, nas áreas de atuação, será efetivada por meio de Termo de 
Compromisso firmado com adesão ao Plano de Trabalho. 

 
11 CIÊNCIA E ACEITAÇÃO 
 
11.1 Ao efetuar sua inscrição, o (a) candidato (a) aceito, irrestritamente, as normas 

estabelecidas neste Edital para realização do processo seletivo. 
 
12 PUBLICAÇÃO DO RESULTADO 
 
12.1 O resultado final será publicado por meio de Edital no endereço eletrônico 

www.uel.br/nead, conforme cronograma, item 13. 
 
13 DO CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO 
 
13.1 Publicação do edital: 14 de março de 2014. 
13.2 Inscrição: no período de 18 a 21 de março de 2014, na Universidade Estadual de 

Londrina – Rodovia Celso Garcia Cid – PR 445 – KM 380 – Campus Universitário - Núcleo 
de Educação a Distância – Nead/Labted – (prédio do CLCH, 2º andar – sala 144) 
Londrina - PR, das 8h30min às 11h e das 14h30m às 17hs. 

13.3 Publicação do edital de homologação das Inscrições: 24 de março de 2014. 
13.4 Seleção: nos dias 25 e 26 de março de 2014 das 8h30min às 12h00min e das 14h às 

17h ou das 18 às 22h. 
13.5 Publicação do Resultado Final: no dia 27 de março de 2014. 

 
14 DO ARQUIVAMENTO DOS DOCUMENTOS DOS CANDIDATOS 
 
14.1 Não haverá devolução de documentos em fotocópias dos candidatos que se 

inscreverem ao processo de seleção. 

 

15 REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA EXERCÍCIO DA FUNÇÃO 

 

15.1 Atendimento ao item 3 deste edital; 

15.2 Ser brasileiro nato ou naturalizado; se estrangeiro, deve possuir visto de 

“permanente”;  

15.3 Ser maior de 18 anos;  

15.4 Estar quite com a Justiça Eleitoral;  

15.5 Apresentar comprovante das obrigações militares (candidatos do sexo masculino). 

 

http://www.uel.br/nead
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16 FUNÇÕES 

 

16.1 A aprovação no processo de seleção assegura ao candidato, apenas, a expectativa 

de direito ao exercício de natureza provisória na função para a qual se candidatou, 

ficando a concretização desse ato condicionada a liberação de recursos da Capes, à 

observância das disposições legais pertinentes, do exclusivo interesse do Nead, em 

qualquer caso, devendo ser respeitados a ordem de classificação e o prazo de validade 

do procedimento seletivo, a fim de otimizar o andamento das atividades. 

 
17.  ANEXOS DESTE EDITAL 
 
17.1 Constituem anexos deste Edital: 
17.1.1 Quadro de número de vagas e respectivas áreas; 
17.1.2 Formulário de Inscrição; 
17.1.3 Formulário do termo de disponibilidade de carga horária, ausência de vínculo, não 

percepção de outra bolsa e não ser Servidor Público Federal, Estadual ou Municipal. 
 

 

Londrina, 14 de março de 2014. 

 

 

 

 
Prof. Dr. Pedro Paulo da Silva Ayrosa 

Coordenador UAB/UEL 
 

 

 

 

 

 

 

 


