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Edital/ Nead Nº 26/2014 

 

Edital de Chamamento à Seleção de Funcionários para o Curso de Pedagogia – 
Modalidade EAD no âmbito do Sistema Universidade Aberta do Brasil (UAB)  

 

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

773624/2012, a realização do processo seletivo para a seleção de Funcionários.  

 

 
JUSTIFICATIVA DO PLANO 

 
 Em conformidade com o Plano de Trabalho nº 01/2013 aprovado em 
22/11/2013 e considerando a ação de implantação de Cursos no âmbito da UAB, 
bem como os ajustes necessários em função de atividades que ainda estão em 
desenvolvimento para os alunos que concluíram e os que não concluíram o Curso de 
Pedagogia - Modalidade EaD no âmbito do Sistema Universidade Aberta do Brasil 
(UAB). 
 

1. DISPOSIÇÕES INICIAIS 

 

1.1. O presente processo seletivo será regido pelas regras estabelecidas neste 

edital e executado pelo Núcleo de Educação a Distância (NEAD) da Universidade 

Estadual de Londrina (UEL) e por uma Comissão Avaliadora indicada pelo 

Coordenador da UAB-UEL. 

1.2. O processo seletivo se destina ao preenchimento de 03 (três) vagas: 

Vaga número 01 - uma vaga para setor financeiro. 

Vaga número 02 - uma vaga para setor administrativo (ensino médio). 

Vaga número 03 - uma vaga para setor administrativo (graduação). 

1.3. As vagas serão preenchidas segundo a ordem de classificação geral dos 

candidatos considerados habilitados. 

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

lo juntamente com a documentação exigida no Edital. 
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2.2  Das formas e dos locais de inscrição: 
 
2.2.1 As inscrições deverão ser feitas pessoalmente, 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 endereçado ao NEAD/UEL – com 

identificação nominal e uma das funções a qual está se candidatando, cada 
candidato poderá se inscrever para apenas UMA função. 

2.2.4 A inscrição implica em compromisso tácito, por parte do candidato, de aceitar 
as condições estabelecidas no presente Edital.  

2.2.5 O candidato receberá, no ato da inscrição, recibo e/ou comprovante de 
conferência de documentos.  

 

3. PODERÃO SE CANDIDATAR  

 
a) vaga 01 - setor financeiro: estar cursando ou ter concluído graduação 
preferencialmente em Ciências Contábeis; experiência mínima de 01 ano em setor 
financeiro; conhecimentos necessários: Excel, digitalização de documentos e 
manutenção de arquivos e operação de sistemas financeiros; 
 
b) vaga 2 – setor administrativo: Ensino médio completo, conhecimentos 
necessários: Word, Excel, PowerPoint, Access, Outlook Express, Internet multimídia. 
Experiência de 01 (um) ano como auxiliar ou assistente administrativo. 
 
c) vaga 3 – setor administrativo: graduação completa em qualquer área, 
conhecimentos necessários: Word, Excel, PowerPoint, Access, Outlook Express, 
Internet multimídia.  

 
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;  

c) Candidatos que estejam recebendo bolsa de estágio ou tenham contrato vigente 

com recurso da Capes. 

d) Candidato com parentesco direto (em primeiro grau) com algum dos membros da 

Comissão Avaliadora (Designação da Comissão Avaliadora - anexo 1)  
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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 Formação: no caso de Ensino Médio, apresentar 

fotocópia autenticada do Histórico Escolar de Conclusão e/ou Certificado de 
Conclusão, no caso de Curso Superior com exigência de graduado, apresentar 
fotocópia autenticada do diploma; no caso de Curso Superior com exigência de 
graduandos, apresentar fotocópia autenticada de comprovante de matrícula 
e/ou semelhante emitida no máximo há 30 (trinta) dias. Em nenhum dos casos 
será aceito documento original para a entrega, apenas cópia autenticada. 

5.6  Cópia simples do Currículo Lattes; 
5.7  Comprovante de experiência para a vaga de número 02 (declaração Laboral ou 

cópia das páginas da Carteira de Trabalho); 
5.8  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 (dois) 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 e/ou financeiro. 

7.4  Os funcionários receberão pela prática das atividades planejadas, o valor mensal 
líquido de R$ 1.100,00 (Um mil e cem reais) a ser repassado à agência executora, 
para destinação exclusiva durante o período de execução do plano de atividades. 

7.5  Os técnicos receberão 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, haverá seleção por meio de entrevista que será 

realizada por pessoas indicadas pelo Nead, em dias e horários descritos no item 
13. 
 

9.  CRITÉRIOS DE SELEÇÃO: 
 
9.1  O critério para o processo de seleção será a Análise Documental de caráter 

eliminatório e entrevista de caráter classificatório que será realizado conforme 
cronograma item 13. 

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 calendário descrito no item 13. 
 
10.  VINCULAÇÃO/ADESÃO AO PLANO: 
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10.1 Os selecionados para desenvolverem o Plano de Atividades não terão vínculo 
empregatício com a agência executora ou agência receptora.  

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 candidato aceita, irrestritamente, as normas 

estabelecidas neste Edital para realização do processo seletivo. 
 
12. PUBLICAÇÃO DOS RESULTADOS: 
 
12.1 O resultado final será publicado conforme calendário previsto no item 13 e 

disponibilizado por meio de Edital no endereço eletrônico www.uel.br/nead. 
 
13. DO CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO: 
 
13.1 Publicação do edital: 04 de agosto de 2014. 
13.2 Inscrição: no período de 04 a 08 de agosto 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 as 16h30m. 

13.3 Publicação do edital de homologação das Inscrições: 11 de agosto de 2014. 
13.4 Seleção (entrevistas): nos dias 13 a 15 de agosto de 2014 das 8h30min às 

12h00min e das 14h às 17h. 
13.5 Publicação do Resultado Final: no dia 20 de agosto de 2014. 
13.6 Início da atividade: 01 de setembro de 2014. 
 
14. DO ARQUIVAMENTO DOS DOCUMENTOS DOS CANDIDATOS: 
 
14.1 Não haverá devolução de documentos em fotocópias (simples ou 

autenticadas) dos candidatos que se inscreverem ao processo de seleção. 

 

15. REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA EXERCÍCIO DA FUNÇÃO: 

 

15.1 Atendimento aos itens 3 e 4 deste edital; 

http://www.uel.br/nead
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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). 

 

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: 
17.2 Designação da Comissão Avaliadora; 
17.3 Formulário de Inscrição; 
17.4 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, 04 de agosto de 2014. 
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Anexo 1 

 

Londrina, 04 de agosto de 2014. 
 

Designação 
 

  Considerando o Chamamento à Seleção de Funcionários para o Curso de Pedagogia 

– Modalidade EAD no âmbito do Sistema Universidade Aberta do Brasil (UAB); 

  Considerando a abertura do Edital nº 26/2014;    

  Considerando o inciso 1.1 do referido edital; 

  Designo uma comissão, composta pelos servidores: 

  Adriana Regina de Jesus 

  Maristela Cristina Martins 

  Renato Junior Moreira Corgosinho 

  Rosa Maria Machado Toffolo. 

  Para as entrevistas, deverão estar presentes pelo menos 02 (dois) dos 4 (quatro) 

indicados. 

  Os entrevistadores, componentes desta comissão, deverão após proceder às 

entrevistas com os candidatos, apresentar relatório com os resultados e a classificação. 
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Edital Nead Nº 26/2014 

 

Anexo2 

 

FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO 

DADOS PESSOAIS: 

CANDIDATO: 

RG nº:                                                                DATA DA  EXPEDIÇÃO: 

CPF nº:  

TÍTULO ELEITOR nº: 

ENDEREÇO RES.:                                                                  Nº: 

COMPLEMENTO: 

CIDADE:                                                                                  CEP: 

TELEFONE PARA CONTATO: 

TELEFONE CELULAR: 

E-MAIL: 

DADOS BANCÁRIOS:  

Banco (nome e número),  

Agência (nome e número)   

Conta corrente (número) 

 

Londrina, ______ de _________________  de 2014. 

 

 

 

_____________________________________________ 

Assinatura do (a) candidato (a)  
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Anexo 3 

 

 

 

DECLARAÇÃO  

 

 

 

 

EU_______________________________________________________, portador(a) 

do RG nº  _______________ E CPF Nº _________________________ declaro que 

disponho de 40 (quarenta) horas semanais para atuar no Plano de Atividades, bem 

como declaro não perceber bolsa ou ter contrato vigente com recurso da Capes e 

não ser Servidor Público Federal, Estadual ou Municipal, conforme Edital Nead Nº 

26/2014. 

 

 

LONDRINA, _____ DE ____________________ DE 2014. 

 

 

 

 

 

____________________________________ 

Assinatura do (a)  Candidato (a)  

 
 

 


