Universidade Estadual do Centro-Oeste
Reconhecida pelo Decreto Estadual nº 3.444, de 8 de agosto de 1997

Pró-Reitoria de Ensino - PROEN
DIRETORIA ACADÊMICA
EDITAL Nº 24/2019-DIRAC/PROEN
DE TERCEIRA CHAMADA DO PROCESSO SELETIVO DIFERENCIADO PARA O CURSO DE
LICENCIATURA EM PEDAGOGIA
A Pró-Reitora de Ensino da Universidade Estadual do Centro-Oeste, UNICENTRO, no uso de
suas atribuições, considerando o disposto na Resolução nº 30-CEPE/UNICENTRO, de 18 de dezembro
de 2018, CONVOCA os candidatos relacionados na listagem anexa para a Terceira Chamada do
Processo Seletivo Diferenciado para ingresso de alunos no curso de Licenciatura em Pedagogia,
modalidade presencial em regime de alternância, a ser realizada conforme estabelece o presente Edital:
I. VAGAS, DATA, LOCAL E HORÁRIO PARA EFETIVAÇÃO DA MATRÍCULA
NÚMERO DE VAGAS

8

DATA

17/05/2019

LOCAL

Sala de Reuniões do Campus Santa Cruz – Rua Salvatore Renna, 875 - Guarapuava-PR

HORÁRIO

Das 10h às 11h

II. DOCUMENTAÇÃO:
- documento que comprova ser integrante da comunidade indígena do Estado do Paraná, assinada pela
liderança indígena, a ser analisado por comissão competente (modelo anexo ao Edital nº 18/2018COORPS).
O documento julgado pertinente será visado pela comissão e o candidato estará apto a efetivar sua
matrícula, mediante apresentação dos seguintes documentos:
- comprovante de conclusão do ensino médio, ou equivalente, sendo:
a) duas fotocópias autenticadas do histórico escolar, se o candidato advém do ensino médio não
profissionalizante; ou
b) duas fotocópias autenticadas do diploma assinado, devidamente registrado no órgão competente, se o
candidato advém do ensino médio profissionalizante; ou
c) declaração de equivalência de estudos fornecida por órgão credenciado no Brasil, se o candidato
concluiu o ensino médio fora do País.

- duas fotocópias autenticadas da Certidão de Nascimento ou de Casamento;
- duas fotocópias autenticadas da cédula de identidade civil ou militar;
- uma fotocópia autenticada do Título Eleitoral ou certidão de quitação eleitoral emitida pela Internet,
quando maior de 18 anos;
- comprovante impresso de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas, CPF;
- uma fotocópia autenticada do documento que comprove estar em dia com o Serviço Militar, para
candidatos do sexo masculino de 19 a 45 anos (completos ou a serem completados no ano de ingresso
no curso);
- duas fotografias recentes tamanho 3x4 cm;
- laudo médico, para pessoas com deficiência, que ateste o tipo, o grau ou o nível da deficiência.

Home Page: http://www.unicentro.br
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Observações:
- As fotocópias autenticadas dos documentos exigidos para efetivação da matrícula podem ser
substituídos por fotocópias simples, caso sejam apresentadas juntamente com o documento original.
- A matrícula pode ser efetivada mediante procuração com firma reconhecida e apresentação da
documentação relacionada no item II deste Edital, caso o candidato esteja impossibilitado de comparecer
no dia, horário e local estabelecidos para a realização da chamada.
- Na falta do documento exigido para comprovação de conclusão do ensino médio no ato de efetivação
da matrícula, o candidato apresenta uma declaração de conclusão expedida pelo respectivo
estabelecimento de ensino e tem o prazo de 60 dias para apresentação do documento oficial, sob pena
de anulação de sua matrícula.
- Não é permitido que uma mesma pessoa ocupe, na condição de estudante, duas vagas,
simultaneamente, em curso de graduação de instituições públicas de ensino superior, nos termos da Lei
Federal nº 12.089, de 11 de novembro de 2009.
III. PERDA DA VAGA :
Perde o direito à vaga, o candidato convocado que:
I - Não apresentar, no ato de efetivação da matrícula, documentação que comprova ser integrante da
comunidade indígena do Estado do Paraná, assinada pela liderança indígena;
II – Não apresentar, no ato de efetivação da matrícula, o comprovante de conclusão do ensino médio ou
equivalente, nos termos deste Edital;
III - Por qualquer motivo, não efetivar sua matrícula no dia, local e horário previstos neste Edital.

Guarapuava, 13 de maio de 2019.

Profª Karina Worm Beckmann,
Pró-Reitora de Ensino.

Home Page: http://www.unicentro.br

Taís Dalmaz,
Diretora Acadêmica.

Página 2 de 2

Campus Santa Cruz: Rua Salvatore Renna, 875 – Fone: (42) 3621-1000 – FAX: (42) 3621-1090 – CEP 85.015-430 – GUARAPUAVA – PR
Campus CEDETEG: Rua Simeão Camargo Varela de Sá, 03 – Fone/FAX: (42) 3629-8100 – CEP 85.040-080 – GUARAPUAVA – PR
Campus de Irati: PR 153 – Km 07 – Riozinho – Cx. Postal 21 – Fone: (42) 3421-3000 – FAX: (42) 3421-3067 – CEP 84.500-000 – IRATI – PR

Anexo ao Edital nº 24/2019-DIRAC/PROEN
3ª Chamada Vestibular - Candidatos Convocados
Listagem geral por Curso, Turno e Classificação
Licenciatura em Pedagogia
#
1
2
3
4
5
6
7
8

Classificação
69
71
74
75
76
77
78
79

RG
109101893/PR
111373892/PR
141497480/PR
139499549/PR
139487869/PR
104971415/PR
100340348/PR
125173322/PR

Candidato
DIRCEU NORIGSANH RIBEIRO
DANIELA GYFEJ PEREIRA
DIESSICA NIHYG DE OLIVEIRA
JONAS KREN MAG TAVARES
GISELE MUNGRE BATISTA
JUARI CARNEIRO LUIZ
MARILEIDE GERALDO DA SOLEDADE
APARECIDA GREVAJ ADRIANO

1 de 1 deste anexo

