EDITAL Nº 086/2016
Referente ao Aviso N° 114/2016, publicado no D.O.E de 23/08/2016
O REITOR DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA (UNEB), no uso de suas atribuições,
legais e regimentais, torna público, para conhecimento dos interessados, a abertura das inscrições
para Seleção de Aluno Especial, do Programa de Pós-Graduação stricto sensu - Mestrado
Profissional em Educação e Diversidade (MPED), do Departamento de Ciências Humanas,
Campus IV da UNEB em Jacobina. O Curso foi aprovado pelo Conselho Universitário (CONSU)
por meio da Resolução nº 964/2013, publicado no Diário Oficial do Estado (DOE) de 28/03/2013,
recomendado pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), em
reunião do CTS de 09 a 11 de dezembro de 2013.
1. DA OFERTA DE DISCIPLINAS
1.1. Serão ofertadas as seguintes disciplinas e vagas:
Linhas
Linha 1

Disciplina

Aulas

Cultura Visual, Leitura e Formação Segunda-Feira (OPLI)
Matutino

História da Cultura Brasileira e Segunda-Feira Linha 2
Ensino (OPL2)
Matutino

Turmas Vagas
01 Jacobina
01 –
Jacobina

05

05

Em atendimento à Resolução do CONSU n.º 468/2007/CONSU, serão ofertadas 40% (quarenta) por
cento das vagas para candidatos negros e 5% (cinco) por cento das vagas para indígenas, que
preencherem as condições e optarem pelo Sistema de Cotas.
2. INSCRIÇÕES
2.1. As inscrições serão realizadas no período de 02 a 09 de setembro de 2016, mediante
preenchimento de formulário eletrônico (disponível em www.mped.uneb.br) e depósito ou
transferência identificada do valor da taxa de inscrição de R$ 50,00 (cinquenta reais), para 1 (uma)
disciplina que o candidato pretende se inscrever, observado o item 2.4 deste Edital. O depósito
bancário deverá ser realizado para os seguintes dados bancários:
Banco do Brasil S/A, Agência 3832-6 Conta Corrente 991-810-8; Favorecido SCU BB UNEB –
Jacobina.
2.2. Os documentos relacionados no item 3 deste Edital, bem como o formulário de inscrição e o
comprovante original de pagamento, deverão ser enviados via Sedex, durante o período de
inscrições, para o endereço:
Mestrado Profissional em Educação e Diversidade (MPED)
Departamento de Ciências Humanas, Campus IV, Rua J. J. Seabra, 158 Bairro da Estação –
Jacobina – BA, CEP: 44.700-000.
2.3. A dispensa da taxa de inscrição para servidores públicos vinculados à UNEB (técnico
administrativo ou docente) far-se-á mediante apresentação de cópia de um dos contracheques dos
três últimos meses, comprovando seu vínculo (servidor efetivo, servidor em Regime Especial de
Direito Administrativo – Reda ou servidor em cargo comissionado).
2.4. Cada candidato poderá candidatar-se a apenas 01 (uma) disciplina. Neste caso, o candidato
deverá enviar no mesmo envelope, 01 (uma) via de cada um dos documentos solicitados para a
inscrição - vide item 3 deste Edital.

2.4.1. Cada candidato só poderá cursar, no total, até 02 (duas) disciplinas no Programa como aluno
especial. Assim, os candidatos que se inscreverem e já tenham atingido esta cota terão as inscrições
indeferidas.
2.5. Em nenhuma hipótese será devolvido o valor da taxa de inscrição.
2.6. A entrega dos documentos de inscrição somente poderá ser realizada por Sedex. Os pedidos de
inscrição só serão homologados mediante a comprovação, pela Comissão de Seleção, da
documentação exigida neste Edital.
2.7 Em nenhuma hipótese serão devolvidos os documentos enviados pelo candidato ou mesmo o
recebimento do valor da taxa de inscrição.
3. DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA A INSCRIÇÃO
3.1. No ato da inscrição, os seguintes documentos devem ser enviados via Sedex em envelope
lacrado, identificado com o nome do candidato e disciplina de interesse:
a) Formulário de inscrição impresso devidamente preenchido e assinado (Disponível em
(www.mped.uneb.br).
b) Currículo Lattes - CNPq, impresso da Plataforma Lattes, datado e assinado (http://lattes.cnpq.br);
c) Cópia do Diploma do Curso de graduação, ou certificado de conclusão, ou declaração de
conclusão do referido curso;
d) Comprovante de depósito bancário;
e) Cópia do contracheque de um dos 03 (três) últimos meses - no caso de servidores públicos
vinculados à UNEB (servidor efetivo, servidor em Regime Especial de Direito Administrativo –
Reda ou servidor em cargo comissionado); OU no caso de servidores públicos vinculados ao IF
SERTÃO-PE (servidor efetivo).
f) Texto produzido pelo candidato de, no máximo uma lauda, justificando o seu interesse em cursar
a disciplina.
3.2. Não serão homologadas as inscrições, no caso da não apresentação de quaisquer dos
documentos supramencionados;
3.3. Não serão devolvidos os documentos entregues para o processo seletivo e após a publicação do
resultado final, eles serão incinerados.
4. PROCESSO DA SELEÇÃO
4.1. A seleção consistirá das seguintes etapas:
4.1.1. Análise do formulário de inscrição e do currículo Lattes do candidato, conforme barema
constante neste Edital no Anexo IV.
4.1.2. Análise do texto produzido pelo candidato, (Carta de intenção) justificando o seu interesse em
cursar a disciplina [Disponível no endereço www.mped.uneb.br], conforme barema constante neste
edital no Anexo IV.
4.2. A publicação do resultado final será em 16/09/2016 no site do MPED (www.mped.uneb.br).
5. RESULTADO DA SELEÇÃO
5.1 Os resultados serão publicados no portal do Programa considerando o resultado final do
processo seletivo na ordem classificatória das notas obtidas, considerando as vagas expressas no
Edital, cuja nota mínima de aprovação é sete (7,0).

6. MATRÍCULA
6.1. A matrícula será realizada no dia 19 de setembro de 2016, presencialmente, das 8h às 12h e das
14h às 17h na Secretaria Acadêmica do MPED, mediante entrega, pelo candidato, ou através de
procuração simples, dos seguintes documentos:
- cópia da carteira de identidade; [acompanhado do original]- cópia do CPF [acompanhado do
original];
- formulário de matrícula preenchido e assinado (disponível em www.mped.uneb.br).
6.2. A não observância dos prazos implicará no cancelamento da matrícula.
7. DISPOSIÇÕES FINAIS
7.1. Após a divulgação dos resultados do Processo Seletivo, os candidatos terão até 48 (quarenta e
oito horas) para entrar com pedido de recurso junto à Comissão de Seleção.
7.2. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão de Seleção, à luz da legislação vigente.
7.3. Este Edital entrará em vigor na data de sua publicação.
GABINETE DA REITORIA DA UNEB, Salvador 22 de agosto de 2016.
José Bites de Carvalho
Reitor

ANEXO I – CRONOGRAMA DO PROCESSO SELETIVO
Evento
Inscrições
Homologação das
inscrições
Publicação do
resultado final
Matrícula

Período

Local
Online - Site do MPED
02 a 09 de setembro de
(www.mped.uneb.br)envio
2016
da documentação via sedex
Site do MPED
12 de setembro de 2016
(www.mped.uneb.br)
Site do MPED
16 de setembro de 2016
(www.mped.uneb.br)
Secretaria do MPED- CTA/
19 de setembro de 2016.
Catuaba
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ANEXO II - FICHA DE INSCRIÇÃO
FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO PARA PROCESSO SELETIVO ALUNO ESPECIAL
Inserir o Ano Inserir o semestre
DADOS PESSOAIS
Disciplina:

Escolher um item.
Nome:

Clique aqui para digitar texto.
Filiação:
Pai:

CPF:

Clique aqui para digitar texto.

Clique aqui para digitar texto.

Mãe:

Sexo:
Escolher um item.

Clique aqui para digitar texto.
RG:

Expedição:

Órgão Emissor-UF:

Clique para digitar texto.

Clique e inserira uma data.

Digite o texto.

Data de nascimento:

Estado Civil:

Naturalidade/UF:

Inserir uma data.

Escolher um item.

Digite o texto.

E-mail:

Nacionalidade:

Clique aqui para digitar texto.

Digite o texto.

Titulo de eleitor:

Zona:

Seção:

Inserir o texto.

Inserir o texto.

Inserir o texto.

Endereço:

Clique aqui para digitar texto.
Cidade/UF

Clique aqui para digitar texto.
Bairro:

CEP:

Clique aqui para digitar texto.

Clique digite o texto.

Telefone Celular:

Telefone Residencial

Trabalho:

Clique digite o texto.

Clique digite o texto.

Clique digite o texto.

Formação Acadêmica
Nível

Curso

Cidade/UF

Ano de
conclusão

Digite o texto.
Digite o texto.
Digite o texto.

Clique e digite o texto.
Clique e digite o texto.
Clique e digite o texto.

Clique e digite o texto.
Clique e digite o texto.
Clique e digite o texto.

insira o ano
insira o ano
insira o ano

Data:

Inserir a data.
______________________________________
Assinatura do Aluno

________________________________
Assinatura do Funcionário
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ANEXO III - CARTA DE INTENÇÃO
À comissão de seleção do Programa stricto sensu em Pós-Graduação em Educação e Diversidade –
PPED.
Clique aqui para digitar texto.
Jacobina, Clique aqui para inserir uma data.

________________________________________
Assinatura do Candidato

ANEXO IV – BAREMA DE AVALIAÇÃO
BAREMA – PROCESSO SELETIVO ALUNO ESPECIAL -2016.2
SELEÇÃO DE CANDIDATOS: TURMA 2016.2
NÚMERO DE INSCRIÇÃO DO CANDIDATO:__________
OPÇÃO DE LINHA: ( ) LINHA 1 – FORMAÇÃO, LINGUAGENS E IDENTIDADES
( ) LINHA 2 – CULTURA ESCOLAR, DOCÊNCIA E DIVERSIDADE
- ITENS DE AVALIAÇÃO CARTA DE INTENÇÃO

PONTUAÇÃO
MÁXIMA

NOTA
ATRIBUÍDA

1. Textualidade

Argumentação teórica apresentando de modo claro e objetivo,
síntese e reflexão em torno das ideias apresentadas
Retomada articulada e intencional do tema
1.1. Coesão e coerência
Utilização adequada dos elementos coesivos
1.2 Aspectos linguísticos
Domínio da modalidade escrita formal da língua
2. Outros aspectos relevantes
Relevância da justificativa no que se refere à proposta da disciplina
Viabilidade para aplicação e/ou adequação dos conteúdos adquiridos ao
lócus de trabalho do candidato.
TOTAL DE PONTOS
- ITENS DE AVALIAÇÃO CURRÍCULO LATTES

2,0
1,0
0,5
0,5
2,0
1,0
7,0
PONTUAÇÃO
MÁXIMA

1. FORMAÇÃO

Formação complementar (cursos com carga horária superior a 60h)
Pós-graduação lato sensu (especialização)
2. EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL
Docência (Educação Básica) e ou Docência (Educação Superior)
3. PRODUÇÃO TÉCNICA E/OU TECNOLÓGICA
Trabalhos completos e/ou resumos publicados em Anais de
Congressos
Participação em eventos científico-acadêmicos e/ou projetos de
pesquisa, extensão e Grupos de Pesquisa.
TOTAL DE PONTOS

0,5
0,5
0,5
0,5
1,0
3,0

NOTA
ATRIBUÍDA

