
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CENTRO-OESTE
COORDENADORIA DA UAB/MEC-UNICENTRO

EDITAL Nº05/2018 – UAB/MEC/UNICENTRO

PRORROGAÇÃO DE INSCRIÇÕES DOS CURSOS DE LICENCIATURA EM EDUCAÇÃO 
FÍSICA E LICENCIATURA EM CIÊNCIAS BIOLÓGICAS – MODALIDADE A DISTÂNCIA

A Coordenação  Local  da  Universidade  Aberta do 
Brasil/CAPES, no âmbito da Universidade Estadual 
do Centro-Oeste – UNICENTRO, de Guarapuava, 
no uso das atribuições,

TORNAM PÚBLICO

A PRORROGAÇÃO do período de inscrições para a realização do processo seletivo, conforme 

Edital  002/  2018,  referente  a  contratação  de  TUTOR,  para  atuação  nos CURSOS  DE 

LICENCIATURA EM EDUCAÇÃO FÍSICA E CURSO DE LICENCIATURA EM CIÊNCIAS 

BIOLÓGICAS ofertado na modalidade de educação a distância, pela Universidade Estadual do 

Centro-Oeste - UNICENTRO, em convênio com a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal 

de Nível Superior/CAPES, no âmbito do Sistema Universidade Aberta do Brasil/UAB, de acordo 

com  o  que  estabelece  a  PORTARIA Nº  183/2017-CAPES e  a  INSTRUÇÃO  NORMATIVA Nº 

2/2017-CAPES.

1.  Para participação no processo seletivo o candidato deverá  POSTAR na plataforma AVA - 

MOODLE, até dia 27 de março de 2018, os seguintes documentos:

1.1  Cópia  (FRENTE  E  VERSO)  do  DIPLOMA de  conclusão  de  curso  de  Ensino  Superior - 

Graduação e seu respectivo HISTÓRICO (Cópia FRENTE E VERSO), de acordo com o Anexo I - 

deste  edital,  devidamente  autenticados em cartório (somente  serão  aceitos  certificados  de 

cursos devidamente reconhecidos pelo MEC);

1.2 Cópia dos documentos pessoais (FRENTE E VERSO) da Cédula de Identidade e CPF;

1.3 Documento comprobatório de experiência mínima de 1 (um) ano no magistério (docência 

em sala de aula) no Ensino Básico ou ter experiência mínima de 1 (um) ano no magistério 

(docência em sala de aula) no Ensino Superior, sendo considerados os seguintes documentos 

para fins de comprovação (devidamente autenticado em Cartório):

a) Carteira de Trabalho, ou;

b) Contrato de trabalho, ou;

c) Dossiê Histórico Funcional emitido pelo Órgão competente da instituição pública ou privado, ou;
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d) Declaração de Docência emitida em papel timbrado da Instituição e assinada pelo servidor 

responsável das Unidades de Recursos Humanos (RH);

1.4 Declaração de que fará o Curso de Formação para Tutores (TERMO DE COMPROMISSO), 

conforme Anexo III, deste Edital;

1.5  Declaração  que  concorda  com  as  normas  da  Seleção  contidas  neste  edital  (EDITAL  Nº 

02/2018 UAB/MEC/UNICENTRO), conforme Anexo IV, deste edital;

2. Em hipótese alguma será admitida juntada de documentos ou aditamentos;

2.1 Se ocorrer  a falta  ou irregularidade em qualquer  documento  exigido para participação no 

presente  processo  seletivo,  após  verificação  dos  documentos  pela  comissão  avaliadora,  o 

candidato será desclassificado e não participará das fases subsequentes do processo seletivo.

2.2 Para questões suscitadas e não resolvidas administrativamente, elege-se como competente 

para dirimi-las o Foro da Comarca de Guarapuava/PR, que os conhecerá e julgará, na forma da 

Lei.

Guarapuava, 23 de março de  2018.

Professora Drª. Maria Aparecida Crissi Knuppel

Coordenadora UAB/MEC-UNICENTRO
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