
Pró-Reitoria de Ensino – PROEN

DIRETORIA ACADÊMICA

EDITAL Nº 11/2021-DIRAC/PROEN

DE REABERTURA DE INSCRIÇÕES PARA O PROCESSO DE PREENCHIMENTO DE VAGAS INICIAIS
REMANESCENTES NO CURSO DE PEDAGOGIA: DOCÊNCIA NA EDUCAÇÃO INFANTIL E ANOS

INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO CONTEXTO DO CAMPO

A  Pró-Reitora  de Ensino  e  a Diretora  Acadêmica  da Universidade  Estadual  do Centro-Oeste,
UNICENTRO,  no  uso  de  suas  atribuições,  considerando  o  disposto  na  Resolução  nº
54/2021-GR/UNICENTRO,  DECLARAM reabertas  as  inscrições  para o  processo  de  preenchimento  de
vagas iniciais remanescentes no curso de Pedagogia: Docência na Educação Infantil  e Anos Iniciais do
Ensino Fundamental, no contexto do Campo.

1. DO PROCESSO

1.1. O processo de preenchimento de vagas iniciais remanescentes regido por este Edital destina-
se a:

a) professores em exercício nas escolas do campo da rede pública,  beneficiários da Reforma
Agrária, que tenham o ensino médio concluído e não tenham formação de nível superior; 

b) professores e outros profissionais da educação que atuem nos centros de alternância ou em
experiências  educacionais  alternativas  de Educação do  Campo,  beneficiários  da  Reforma Agrária,  que
tenham o ensino médio concluído e ainda não tenham formação de nível superior; 

c) jovens e adultos de comunidades do campo, beneficiários da Reforma Agrária, que tenham o
ensino médio concluído e ainda não tenham formação de nível superior.

2. DAS INSCRIÇÕES

2.1.  Para  a  realização  da  inscrição,  o  candidato  interessado  em  participar  do  processo  de
preenchimento de vagas iniciais no curso de Pedagogia: Docência na Educação Infantil e Anos Iniciais do
Ensino  Fundamental,  no  Contexto  do  Campo,  deve  enviar  os  documentos  relacionados  no  item  2.2,
digitalizados  em  formato  pdf,  no  período  de  10  a  18  de  março  de  2021,  pelo  seguinte  endereço:
https://vestibular.unicentro.br/2020lpcr.

2.2.  Documentos para inscrição:

-  histórico  escolar  do  ensino  médio  (frente  e  verso  legíveis),  a  ser  analisado  para  fins  de
classificação;

-  declaração do INCRA de beneficiário da Reforma Agrária ou dependente de beneficiário,  ou
comprovante de cadastro no CadÚnico, desde que na condição de acampado.

2.3. O candidato é responsável por quaisquer ônus ou eventuais transtornos decorrentes do não
envio dos documentos digitalizados no formato estabelecido (PDF), bem como se os documentos enviados
estiverem ilegíveis, rasurados, ou ainda, faltando folhas ou partes.

2.4. Caso o resultado registrado no histórico escolar do ensino médio seja composto por conceitos
(letras) ao invés de notas, o candidato deve enviar a tabela de conversão de conceitos em notas, fornecida
pela instituição que emitiu o histórico escolar.

2.5. O candidato que tiver concluído o ensino médio em estabelecimento de ensino estrangeiro,
deve enviar junto ao histórico escolar, declaração de equivalência de estudos emitida por órgão credenciado
no Brasil.

2.6.  O não atendimento das condições estabelecidas neste Edital  implica no indeferimento da
inscrição. 
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3. DAS VAGAS

3.1. Para este processo seletivo, são oferecidas 16 vagas para ingresso no curso de Pedagogia:
Docência na Educação Infantil e Anos Iniciais do Ensino Fundamental, no contexto do Campo.

4. DA CLASSIFICAÇÃO

4.1. O histórico escolar do ensino médio será utilizado para a classificação dos candidatos às
vagas ofertadas.

4.2.  Os candidatos serão classificados por  ordem decrescente da média  aritmética das notas
obtidas nas séries do ensino médio, nas disciplinas de Português, Matemática e História.

4.3. No cálculo referente à média aritmética, todos os resultados registrados nos históricos serão
normalizados de 0 a 10, computando-se até uma casa decimal.

4.4. Caso o histórico apresentado com resultados registrados em conceitos (letras), não estiver
acompanhado da tabela de conversão em notas, será considerado:

- Conceito A: 10,0

- Conceito B: 8,0

- Conceito C: 6,0

4.5. Em caso de empate, são considerados, pela ordem, os seguintes critérios de desempate:

- renda familiar inferior a dez salários mínimos ou menor renda familiar (Lei nº 13.184/2015);

- candidato com mais idade.

5. DA DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS

5.1. O resultado será divulgado até o dia 22 de março de 2021, no site da Pró-Reitoria de Ensino:
www3.unicentro.br/proen. 

6. DO REGISTRO ACADÊMICO E DA MATRÍCULA

6.1. O registro acadêmico e matrícula dos candidatos aprovados será realizada no prazo definido
em edital a ser divulgado pela Pró-Reitoria de Ensino, PROEN.

7. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

7.1. O resultado deste processo seletivo é válido apenas para ingresso no ano letivo para o qual é
realizado.

7.2.  Este processo seletivo é classificatório,  aproveitando-se os candidatos classificados até o
limite das vagas informadas neste Edital.

7.3. Não é permitida a ocupação de duas vagas por uma mesma pessoa, simultaneamente, em
instituições públicas de ensino superior.

7.4. É excluído, em qualquer fase do processo, o candidato que apresentar declaração falsa e/ou
documentação insuficiente.

7.5. Caso a irregularidade na documentação seja constatada após a realização da matrícula, o
aluno é automaticamente excluído do Curso.

Guarapuava, 10 de março de 2021.

Profa. Karina Worm Beckmann, Taís Dalmaz,
                   Pró-Reitora de Ensino.         Diretora Acadêmica.
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