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 O Reitor da Universidade do Estado do Amapá (UEAP), no uso de suas atribuições legais, 
conferidas pelo Decreto Estadual nº 4018, de 1° de julho de 2014, pelo Estatuto e Regimento 
Geral da UEAP, bem como nos termos do Convênio nº 816093/2015 - PARFOR, coordenado e 
executado no âmbito da UEAP pela Comissão instituída pela Portaria nº 075/2016-UEAP, torna 
público o Processo Seletivo Simplificado (PSS) de Professor Formador, Professor Orientador e 
Supervisor de Estágio do PARFOR, em caráter temporário, para esta Instituição de Ensino 
Superior, de acordo com as condições estabelecidas por este Edital e por seus anexos. 

 

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES  

1.1 O Professor Formador, Professor Orientador e Supervisor de Estágio, termos utilizados pelo 
Manual Operativo do PARFOR – DEB/CAPES para designar o docente selecionado para ministrar 
aulas, orientar trabalhos de conclusão de curso e supervisionar o estágio e prática pedagógica, 
respectivamente, dentro dos objetivos do Plano Nacional de Formação de Professores da 
Educação Básica, do qual trata este Edital, atuará em cursos de Licenciatura em Pedagogia, 
Ciências Naturais e Química da Universidade do Estado do Amapá destinados à formação de 
professores da educação básica.  

1.2 O docente selecionado receberá apenas uma bolsa por mês da Coordenação de 
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – CAPES. 

PARAGRAFO ÚNICO: Não haverá vínculo empregatício entre o docente selecionado e a 
Universidade do Estado do Amapá ou com a CAPES. 

  

2. DA INSCRIÇÃO  

2.1 O período de inscrições é de 07/06 a 17/06/2016. 

2.2 Antes de efetuar a inscrição, o(a) candidato(a) deverá conhecer o Edital e certificar-se de que 
preenche todos os requisitos exigidos, sendo de sua inteira responsabilidade qualquer prejuízo 
advindo da inobservância do mesmo. 

2.3 As inscrições serão realizadas conforme cronograma previsto no item 2.5, mediante a entrega, 
na Divisão de Processo Seletivo (DIPS), dos seguintes documentos:  

I. Comprovante de pagamento da taxa de inscrição (original e cópia) no valor de R$ 70,00 
(setenta reais), que deverá ser recolhido no Banco do Brasil, Agência 3575-0, Conta Corrente 
nº 6854-3, em nome da Universidade do Estado do Amapá, por meio de depósito diretamente 
no caixa bancário, correspondente bancário ou transferência on-line. Não será aceito 
comprovante de depósito em caixa eletrônico ou transferência com agendamento; 

II. Ficha de Inscrição devidamente preenchida disponível no ANEXO I, acompanhada dos 
seguintes documentos (originais e cópias):  

a. Currículo da Plataforma Lattes do CNPq, em 02 (duas) vias, sendo 01 (uma) cópia 
constando as informações (conforme ANEXO II) devidamente encadernadas e 
autenticadas em cartório ou comprovadas mediante apresentação da documentação 
original para certificação pelo servidor responsável no ato da inscrição; 

b. Quando couber, comprovação, através de documento, da experiência de docência no 
ensino superior na área de conhecimento da disciplina em que irá atuar, conforme 
requisitos para inscrição (item 3) e código de vaga (item 6);  
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c. Documento de identidade;  

d. Cadastro de Pessoa Física – CPF;  

e. Comprovante de residência;  

f. Diploma da graduação e histórico escolar;  

g. Diploma ou certificado da pós-graduação e histórico escolar;  

h. Comprovação de quitação com o serviço militar, para os candidatos do sexo masculino;  

i. Título de eleitor e comprovante de quitação com a justiça eleitoral. 

2.4 As inscrições deverão ser realizadas diretamente pelos candidatos. Não serão aceitas 
inscrições por meio de Correio, Fax ou Correio Eletrônico. 

2.4.1 A inscrição poderá ser feita por meio de procurador, com procuração autenticada em 
Cartório, acompanhada de cópias dos documentos de identidade do candidato e do procurador. A 
procuração e as cópias dos documentos deverão ser anexadas ao requerimento de inscrição e 
serão retidas;  

2.4.2 O candidato inscrito por procuração assume total responsabilidade pelas informações 
prestadas por seu procurador, arcando com as consequências de eventuais erros de seu 
representante no preenchimento do requerimento de inscrição. 

2.5 O Processo Seletivo Simplificado para o PARFOR atenderá ao seguinte cronograma de 
execução: 
 

Nº Atividade Período 

01 Lançamento do Edital 03/06/2016 

02 Prazo de Recurso para Impugnação do Edital 
Até as 12h00 de 

06/06/2016 

03 
Inscrições para o Processo Seletivo Simplificado para o 
PARFOR e Entrega de Documentos e Títulos 

07/06 a 17/06/2016 

04 Homologação das Inscrições 20/06/2016 

05 Recurso da Homologação das Inscrições 
21 e 22/06/2016 das 

8h00 às 12h00 

06 Resultado dos Recursos da Homologação das Inscrições 23/06/2016 

07 Resultado Provisório do Processo Seletivo 24/06/2016 

08 Recurso do Resultado Provisório do Processo Seletivo 
27 e 28/06/2016 das 

8h00 às 12h00 

09 Resultado dos Recursos do Processo Seletivo 29/06/2016 

10 Homologação do Resultado Final 29/06/2016 

11 
Convocação dos(as) Candidatos(as) Aprovados(as) para 
Assinatura do Termo de Compromisso 

29/06/2016 

* O candidato deve estar impreterivelmente no dia e hora marcados na convocação. 
† Os pedidos de Recursos serão entregues no PROTOCOLO GERAL DA UEAP. 

 

2.6 Em caso de dúvidas ou problemas técnicos, procurar a Divisão de Processos Seletivos (DIPS) 
da UEAP, situado no Campus I da UEAP, na Av. Presidente Getúlio Vargas, nº 650, Centro, 
Macapá-AP, no horário de 8h30 as 11h30 e de 14h30 as 17h30, ou através do e-mail 
dips@ueap.edu.br, ou pelo número (96) 98122-6666 (somente mensagem – Whatsapp). 
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3. DOS REQUISITOS PARA INSCRIÇÃO 

3.1 Os interessados nas vagas de PROFESSOR FORMADOR, PROFESSOR ORIENTADOR e 
SUPERVISOR DE ESTÁGIO para o PARFOR deverão observar os seguintes requisitos: 

3.1.1 Somente poderão inscrever-se candidatos Pós-Graduados (Doutores, Mestres e 
Especialistas);   

3.1.2 Somente serão aceitas inscrições de portadores do títulos (Especialista, Mestre ou Doutor) 
obtidos no exterior mediante apresentação de comprovante de revalidação em programa 
equivalente, mantido por IES brasileira, reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC) 
acompanhado de tradução oficial; 

3.1.3 Possuir titulação exigida conforme itens 3.1.1 ou 3.1.2, bem como atender aos requisitos 
descritos no código da vaga pleiteada (item 6).  

3.2 No ato da inscrição, o candidato deverá indicar apenas o código da vaga pleiteada (item 6). A 
modalidade de bolsa que caberá ao candidato será definida considerando sua formação, sua 
experiência e o interesse da instituição, observando-se os seguintes critérios: 

3.2.1 PROFESSOR FORMADOR I: comprovar formação acadêmica na área de conhecimento da 
disciplina em que irá atuar, conforme Item 6 (código da vaga e disciplina para a qual o candidato 
se inscreveu); comprovar experiência mínima de 3 (três) anos no magistério superior e ter título de 
mestre ou doutor; 

3.2.2 PROFESSOR FORMADOR II: comprovar formação acadêmica na área de conhecimento da 
disciplina em que irá atuar, conforme Item 6 (código da vaga e disciplina para a qual o candidato 
se inscreveu); comprovar experiência mínima de 1 (um) ano no magistério superior ou ter título de 
mestre ou doutor ou vinculação a programas de pós-graduação stricto sensu; 

3.2.3 PROFESSOR ORIENTADOR I: comprovar formação acadêmica na área de conhecimento 
da disciplina em que irá atuar, conforme Item 6 (código da vaga e disciplina para a qual o 
candidato se inscreveu); comprovar experiência mínima de 3 (três) anos no magistério superior e 
ter título de mestre ou doutor; 

3.2.4 PROFESSOR ORIENTADOR II: comprovar formação acadêmica na área de conhecimento 
da disciplina em que irá atuar, conforme Item 6 (código da vaga e disciplina para a qual o 
candidato se inscreveu); comprovar experiência mínima de 1 (um) ano no magistério superior ou 
ter título de mestre ou doutor ou vinculação a programas de pós-graduação stricto sensu; 

3.2.5 SUPERVISOR DE ESTÁGIO I: comprovar formação acadêmica na área de conhecimento da 
disciplina em que irá atuar, conforme Item 6 (código da vaga e disciplina para a qual o candidato 
se inscreveu); comprovar experiência mínima de 3 (três) anos no magistério superior e ter título de 
mestre ou doutor; 

3.2.6 SUPERVISOR DE ESTÁGIO II: comprovar formação acadêmica na área de conhecimento 
da disciplina em que irá atuar, conforme Item 6 (código da vaga e disciplina para a qual o 
candidato se inscreveu); comprovar experiência mínima de 1 (um) ano no magistério superior ou 
ter título de mestre ou doutor ou vinculação a programas de pós-graduação stricto sensu. 

3.3 Disponibilidade para ministrar disciplinas nos finais de semana, períodos de férias, feriados e 
recessos escolares durante o período letivo e/ou no período intervalar, conforme calendário a ser 
divulgado pela Coordenação Geral do PARFOR. 

3.4 Durante a vigência da Bolsa o candidato aprovado no mínimo irá exercer uma das seguintes 
atividades por semestre: 
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3.4.1 Ministrará 2 (duas) disciplinas;   

3.4.2 Orientará 6 (seis) trabalhos de conclusão de curso;  

3.4.3 Ministrará 1 (uma) disciplina e orientará 3 (três) trabalhos de conclusão de curso;  

3.4.4 Exercerá a função de Supervisor de Estágio e Prática Pedagógica.  

PARÁGRAFO ÚNICO: Além disto, o candidato aprovado poderá exercer atividades ligadas à 
pesquisa e extensão, conforme o interesse da IES.  

3.5 O candidato aprovado obrigatoriamente assinará o Termo de Compromisso da Coordenação 
de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), em que declara não possuir 
vinculação a qualquer outro programa de bolsa da CAPES ou de agência nacional, bem como de 
programas que tenha por base a Lei nº 11.273/2006, salvo nos casos previstos em normas 
específicas. 

3.6 Os bolsistas farão jus ao recebimento de apenas uma bolsa por mês, mesmo que participem 
em mais de uma atividade no PARFOR PRESENCIAL. 

PARÁGRAFO ÚNICO: Antes de efetuar o recolhimento da taxa de inscrição, o (a) candidato (a) 
deve certificar-se de que preenche todos os requisitos necessários para participação no Processo 
Seletivo. Em hipótese alguma haverá restituição da taxa de inscrição. 

 

4. DO PROCESSO DE SELEÇÃO 

4.1 A seleção será realizada por uma por Banca Examinadora, devidamente homologada pela 
Comissão do Processo Seletivo Simplificado, obedecendo aos critérios estabelecidos neste Edital. 
O processo avaliativo para as vagas de PROFESSOR FORMADOR, PROFESSOR 
ORIENTADOR e SUPERVISOR DE ESTÁGIO será realizado por meio de Prova de Títulos. 

4.2 Prova de Títulos: de caráter classificatório.  

4.2.1 A entrega dos Títulos deverá ser efetuada no ato da inscrição na Divisão de Processos 
Seletivos (DIPS) da UEAP, situado no Campus I da UEAP, na Av. Presidente Getúlio Vargas, nº 
650, Centro, Macapá-AP. 

4.2.2 Para fins de pontuação serão consideradas apenas a titulação acadêmica e as atividades de 
ensino, pesquisa e extensão realizadas em instituições de ensino superior nos últimos 5 anos. 

4.2.3 A avaliação dos Títulos será realizada de acordo com o ANEXO II, observando-se os 
seguintes subitens:  

a. Preencher os pré-requisitos estabelecidos item 3 e no Código da Vaga apresentado no item 6 
deste Edital; 

b. Apresentar Currículo da Plataforma Lattes do CNPq em 02 (duas) vias, sendo 01 (uma) 
constando as informações devidamente comprovadas e autenticadas em cartório ou segundo 
o item seguinte; 

c. Os candidatos que desejarem poderão apresentar os originais e as cópias dos seus 
documentos na DIPS para conferência e atesto de veracidade no ato da inscrição, e neste 
caso fica dispensada a autenticação em cartório;  

d. Obrigatoriamente, as cópias dos Títulos deverão ser organizadas pelo(a) candidato(a), na 
ordem da Ficha de Avaliação do ANEXO II e devidamente identificadas, conforme o mesmo 
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anexo, bem como devem ser encadernadas com espiral e ter sobrecapas em PVC flexível e 
transparente, no formato A4;  

e. Todas as cópias dos Títulos devem conter indicações correspondentes ao Grupo (I, II, ou III) 
e seus subitens ao qual concorrem para pontuação, devendo ser devidamente organizadas 
por Grupo de Atividade (ANEXO II) e encadernadas. A pontuação dos Títulos dispostos em 
desacordo com o item 4.2.3 não será computada;  

f. Na hipótese do(a) candidato(a) com o título de Graduado, Especialista, Mestre ou Doutor 
ainda não possuir Certificado ou Diploma da respectiva titulação exigida para a vaga a qual 
concorrer, o mesmo não será pontuado; 

g. No julgamento de Avaliação dos Títulos só serão considerados aqueles vinculados aos 
requisitos de que é objeto o Processo Seletivo Simplificado, conforme ANEXO II. 

4.3 Dos resultados da Avaliação dos Títulos caberá recurso de acordo com o cronograma de 
atividades.  

4.4 Os pedidos de recurso devem ser entregues no PROTOCOLO GERAL da UEAP, situado no 
Campus I da UEAP, na Av. Procuradoria Presidente Getúlio Vargas, nº 650, Centro, Macapá-AP, 
no horário de 8h00 as 12h00, dentro no prazo estabelecido no cronograma (item 2.5). 

4.4.1 Não será admitido recurso enviado por fax, e-mail ou por procuração.  

4.4.2 Não será aceito recurso extemporâneo e que não atenda às exigências e especificações 
estabelecidas neste Edital.  

4.4.3 Em hipótese alguma será concedido pedido de revisão de recurso.  

4.4.4 O Formulário de Recurso está disponível no ANEXO III. 

 

5. DO RESULTADO FINAL 

5.1 A publicação do Resultado Final e Convocação dos (as) candidatos (as) aprovados (as) no 
Processo Seletivo Simplificado de Professor Formador, Professor Orientador e Supervisor de 
Estágio para o PARFOR será divulgado, conforme item 2.5, no site http://www.ueap.edu.br, 
quadros de aviso dos Campi I e II da UEAP e, posteriormente, no Diário Oficial do Governo do 
Estado do Amapá.  

5.2 O candidato aprovado e convocado que não se apresentar para assinatura do Termo de 
Compromisso, conforme item 2.5, será automaticamente eliminado. 

5.3 O acompanhamento de editais, avisos e comunicados referentes ao Processo Seletivo é de 
responsabilidade exclusiva do candidato.  

5.4 Os candidatos serão classificados de acordo com os valores decrescentes da média aritmética 
das notas da Prova de Títulos atribuídas pelos membros da Banca Examinadora de cada área 
(item 6), designada pela Comissão do Processo Seletivo Simplificado.  

5.5 Em caso de empate no resultado final, serão observados como critérios de desempate:  

5.5.1 O candidato mais idoso, nos termos do art. 27, parágrafo único, da Lei 10.741, de 
01/10/2003, Estatuto do Idoso, assegurando o direito às pessoas com idade igual ou superior a 60 
(sessenta) anos, conforme art. 1° da referida Lei; 

5.5.2 Maior pontuação em Títulos Acadêmicos (Grupo I) do ANEXO II;  
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5.5.3 Maior pontuação em experiência docente no Ensino Superior (Grupo II) do ANEXO II;  

5.5.4 O candidato mais idoso, com menos de 60 anos de idade. 

 

6. DAS VAGAS 

CÓDIGO ÁREA DE CONHECIMENTO VAGAS PERFIL 

LPP 01 

Sociologia da Educação. 
Educação e Relações Étnico-
raciais. Sociedade, Trabalho e 

Educação. Fundamentos 
Socioantropológicos da 

Educação. 

03 

Graduado em Ciências Sociais, com 
Pós-Graduação (doutorado ou mestrado 

ou especialização) na área de 
graduação ou em áreas afins de 

avaliação (Sociologia ou Educação), 
com objeto de estudo em educação e 
preferencialmente com experiência em 
orientação de TCC na área pleiteada. 

LPP 02 

Teorias do Currículo. 
Planejamento e Avaliação. 
Metodologia da Pesquisa. 

Prática e Estágio 
Supervisionado. 

01 

Graduado em Pedagogia, com Pós-
Graduação (doutorado ou mestrado ou 
especialização) na área de graduação 

ou em áreas afins de avaliação 
(Educação), com objeto de estudo em 

educação e preferencialmente com 
experiência em orientação de TCC na 

área pleiteada. 

LPP 03 
Estágio Supervisionado. 

Prática Pedagógica. 
 

02 

Graduado em Pedagogia, com Pós-
Graduação (doutorado ou mestrado ou 
especialização) na área de graduação 

ou em áreas afins de avaliação 
(Educação) com objeto de estudo em 
educação e preferencialmente com 

experiência em orientação de TCC na 
área pleiteada. 

LPP 04 

Gestão e Organização do 
Trabalho Pedagógico I e II. 

Fundamentos Teórico-
Metodológicos da Educação 

de Jovens e Adultos. Prática e 
Estágio Supervisionado. 

07 

Graduado em Pedagogia, com Pós-
Graduação (doutorado ou mestrado ou 
especialização) na área de graduação 

ou em áreas afins de avaliação 
(Educação), com objeto de estudo em 

educação e preferencialmente com 
experiência em orientação de TCC na 

área pleiteada. 

LPP 05 

Pedagogia em Ambientes não-
escolares. Estágio 

Supervisionado. Prática 
Pedagógica. Educação e 

Direitos Humanos. Educação 
do Campo. Educação e 

Movimentos Sociais. 

01 

Graduado em Pedagogia, com Pós-
Graduação (doutorado ou mestrado ou 
especialização) na área de graduação 

ou em áreas afins de avaliação 
(Educação), com objeto de estudo em 

educação e preferencialmente com 
experiência em orientação de TCC na 

área pleiteada. 
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LPP 06 

Educação Inclusiva. Educação 
Especial. 

 
 

02 

Graduado em Pedagogia ou Psicologia 
com Pós-Graduação (doutorado ou 

mestrado ou especialização), na área de 
graduação ou em áreas afins, com 
objeto de estudo em educação e 

preferencialmente com experiência em 
orientação de TCC na área pleiteada 

LPP 07 

Educação Infantil. Ensino 
Fundamental. Avaliação. 
Currículo. Alfabetização. 

Ludicidade e Corporeidade. 
Metodologia da Educação 
Infantil. Linguagem Oral e 
Escrita. Estágio e Prática 

Pedagógica. 

 
09 

Graduado em Pedagogia, com Pós-
Graduação (doutorado ou mestrado ou 
especialização) na área de graduação 

ou em áreas afins, com objeto de estudo 
em educação e preferencialmente com 
experiência em orientação de TCC na 

área pleiteada. 

LPP 08 

História da Educação I e II. 
Fundamentos Teóricos e 

Metodológicos do Ensino de 
História. Metodologia da 

Pesquisa Científica. 

01 

Graduado em Pedagogia ou História, 
com Pós-Graduação (doutorado ou 

mestrado ou especialização) na área de 
graduação ou em áreas afins, com 
objeto de estudo em educação e 

preferencialmente com experiência em 
orientação de TCC na área pleiteada. 

LPP 09 Psicologia da Educação I e II. 01 

Graduado em Pedagogia ou Psicologia, 
com Pós-Graduação (doutorado ou 

mestrado ou especialização) na área de 
graduação ou em áreas afins, com 
objeto de estudo em educação e 

preferencialmente com experiência em 
orientação de TCC na área pleiteada. 

LFL 01 Filosofia da Educação. 01 

Graduação em Filosofia, com Pós-
Graduação (doutorado ou mestrado ou 
especialização) na área de graduação 

ou em áreas afins de avaliação 
(Filosofia) e preferencialmente com 

experiência em orientação de TCC na 
área pleiteada. 

 

7. DAS ATRIBUIÇÕES DOS BOLSISTAS DO PARFOR NA MODALIDADE PRESENCIAL 

7.1 De acordo com Manual Operativo do PARFOR/DEB/CAPES, são atribuições do PROFESSOR 
FORMADOR, PROFESSOR ORIENTADOR E SUPERVISOR DE ESTÁGIO do PARFOR 
PRESENCIAL: 

a. Elaborar o planejamento das atividades pedagógicas a serem desenvolvidas nos cursos; 

b. Adequar conteúdos, metodologias e materiais didáticos, bem como a bibliografia utilizada para 
o desenvolvimento dos cursos;  

c. Participar, quando convocado, de reuniões, seminários ou quaisquer outros tipos de eventos 
organizados pela CAPES relativos ao PARFOR PRESENCIAL;  
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d. Desenvolver as atividades das disciplinas, conforme os recursos e metodologias previstos no 
projeto político-pedagógico dos cursos ofertados no âmbito do PARFOR PRESENCIAL;  

e. Realizar as avaliações dos alunos conforme o planejamento dos cursos; 

f. Apresentar ao Coordenador de Curso ou Local, ao final da disciplina ofertada ou sempre que 
solicitado, relatórios do desempenho dos estudantes e do desenvolvimento da disciplina;  

g. Desenvolver, em colaboração com o Coordenador de Curso e o Local, os procedimentos 
metodológicos de avaliação;  

h. Colaborar, promover ou desenvolver pesquisas relacionadas ao PARFOR PRESENCIAL;  

i. Auxiliar o Coordenador Geral, de Curso ou Local na elaboração dos documentos solicitados 
pela CAPES e em outras atividades que se fizerem necessárias; 

j. Apresentar ao Coordenador de Curso ou Local o relatório de atividades exigido para a 
certificação do pagamento da bolsa. 

 

8. DA REMUNERAÇÃO 

8.1 O pagamento será por meio de Bolsa para PROFESSOR FORMADOR, PROFESSOR 
ORIENTADOR e SUPERVISOR DE ESTÁGIO do Plano Nacional de Formação de Professores da 
Educação Básica – PARFOR da CAPES, de acordo com o MANUAL OPERATIVO DO PARFOR 
PRESENCIAL, no qual estabelece as orientações e diretrizes para concessão e pagamento de 
bolsas aos participantes das instituições públicas de educação superior que atuam nos cursos 
especiais presenciais de primeira e segunda licenciatura e de formação pedagógica do PARFOR.  

8.2 A bolsa mensal será paga por um período de até 6 (seis) meses, podendo ser objeto de 
renovação de acordo com o interesse da IES. 

8.3 O valor da bolsa mensal será definido conforme a comprovação dos documentos exigidos nos 
itens 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3, 3.2.4, 3.2.5 e 3.2.6, de acordo com o MANUAL OPERATIVO DO 
PARFOR PRESENCIAL, ou seja: a) PROFESSOR FORMADOR I: R$ 1.300,00 (um mil e 
trezentos reais); b) PROFESSOR FORMADOR II: R$ 1.100,00 (um mil e cem reais); c) 
PROFESSOR ORIENTADOR I: R$ 1.300,00 (um mil e trezentos reais); d) PROFESSOR 
ORIENTADOR II: R$ 1.100,00 (um mil e cem reais); e) SUPERVISOR DE ESTÁGIO I: R$ 
1.300,00 (um mil e trezentos reais); f) SUPERVISOR DE ESTÁGIO II: R$ 1.100,00 (um mil e cem 
reais). 

 

9. DA CONCESSÃO DA BOLSA 

9.1 Os candidatos aprovados e convocados deverão comparecer, no período estabelecido, na 
Universidade do Estado do Amapá (UEAP) na Coordenação Geral do PARFOR, Campus II, 
Avenida Procópio Rola, 1346, Centro, CEP: 68.900-082, Macapá-AP, no horário de 08h30min as 
11h30min e de 14h30min as 17h30min, para preencher o Formulário de Cadastramento do 
Bolsista e assinar Termo de Compromisso do Bolsista da CAPES. 

9.2 O prazo de validade do presente Processo Seletivo Simplificado para o PARFOR será de 1 
(um) ano, contado da publicação da homologação de seu resultado, prorrogável por igual período 
conforme interesse e conveniência da Universidade do Estado do Amapá (UEAP). 

9.3 Os candidatos classificados irão automaticamente compor o quadro de reserva, observando a 
validade do Processo Seletivo Simplificado. 
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10. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

10.1 A inscrição implicará no compromisso tácito, por parte do (a) candidato (a), em aceitar as 
condições estabelecidas neste Edital e seus anexos, não podendo alegar, sob qualquer pretexto, 
o desconhecimento destas disposições, para qualquer fim de direito admitido. 

10.2 Além dos instrumentos normativos mencionados no subitem anterior, os candidatos obrigam-
se a acatar outras instruções e normas operacionais complementares estabelecidas pela 
Comissão Organizadora, as quais serão afixadas nos quadros de avisos da UEAP, bem como na 
internet no seguinte site: http://www.ueap.edu.br. 

10.3 Anular-se-á sumariamente, sem prejuízo de eventuais sanções de caráter penal, a inscrição 
e todos os atos dela decorrentes, se comprovada falsidade ou inexatidão da prova documental 
apresentada pelo (a) candidato (a) e, ainda, se instado (a) a fazê-lo, ele (a) não comprovar a 
exatidão de suas declarações. 

10.4 A vinculação no PARFOR implica no compromisso do (a) candidato (a) habilitado (a) de 
acatar as normas estabelecidas pela legislação em vigor, pela Universidade do Estado do Amapá 
e pelas normas que regulamentam o PARFOR. 

10.5 A classificação no Processo Seletivo Simplificado para o PARFOR no cadastro reserva não 
assegurará ao (à) candidato (a) direito subjetivo de vinculação ao PARFOR, mas apenas a 
expectativa de ser contemplado (a) com a bolsa do PARFOR, observada a ordem classificatória, 
ficando a sua vinculação condicionada à desistência de outro (a) candidato (a) ou ao interesse da 
UEAP.  

10.6 As vinculações ao PARFOR resultantes deste Processo Seletivo Simplificado não implicarão 
em responsabilidades trabalhistas e civil para a UEAP, uma vez que o pagamento das bolsas é de 
total responsabilidades da CAPES/FNDE/MEC. 

10.7 As Bolsas de PROFESSOR FORMADOR, PROFESSOR ORIENTADOR e SUPERVISOR 
DE ESTÁGIO têm a duração de 1 (um) semestre, sendo concedida em até 6 (seis) parcelas 
mensais, de acordo com a participação no curso, podendo ser objeto de renovações no interesse 
da IES.  

10.8 A jornada de trabalho será distribuída nos períodos diurno, vespertino e noturno, conforme o 
funcionamento de cada período letivo modular ou de vigência da bolsa, conforme necessidade da 
Coordenação Geral do PARFOR.  

10.9 O período especial de aula para as turmas do PARFOR ocorrerá preferencialmente nos 
meses de julho, janeiro e fevereiro e/ou no período intervalar, conforme calendário a ser divulgado 
pela Coordenação Geral do PARFOR.  

10.10 Para conhecimento dos candidatos aprovados, as bolsas serão pagas, exclusivamente, pelo 
Banco do Brasil em conta benefício específica para este fim a ser aberta pela CAPES/FNDE/MEC. 

10.11 O não cumprimento por parte do PROFESSOR FORMADOR, PROFESSOR ORIENTADOR 
e SUPERVISOR DE ESTÁGIO das obrigações estabelecidas no item 7.1 bem como das 
orientações da Coordenação Geral do PARFOR implicará no seu imediato desligamento do 
PARFOR-UEAP. 
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10.12 Os casos omissos neste Edital serão dirimidos pela Comissão responsável pelo Processo 
Seletivo Simplificado de Docente para o PARFOR.  

 

Publique-se.  

Macapá-AP, 03 de junho de 2016. 

 

 

Perseu da Silva Aparício 
Reitor da Universidade do Estado do Amapá 
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ANEXO I 
 

FICHA DE INSCRIÇÃO 

 

DADOS PESSOAIS 

Nome do (a) candidato (a): 

 

Data de 
Nascimento: 

 

Registro Geral: 

 

Órgão Expedidor: 

 

Data de Emissão: 

 

Cadastro de Pessoa  

Física (CPF): 

 

Nacionalidade: 

 

Naturalidade (Estado / UF): 

 

Título de Eleitor: 
 
 

Zona: 
 

Seção: 
 

Local (Município / UF): 
 

Endereço:  

Bairro:  Cidade/UF: 

CEP: Telefone:  

CÓDIGO DA VAGA PLEITEADA 

 

Documentos (originais e cópias) para aferição pelo servidor responsável no ato da 
inscrição: 

 Comprovante de pagamento da taxa de 

inscrição, que deverá ser recolhida no 
Banco do Brasil, Agência 3575-0, Conta 
Corrente nº 6.854-3 em nome da 
Universidade do Estado do Amapá (UEAP) 
por meio de Depósito diretamente no Caixa 
Bancário ou Transferência on-line; 

 Apresentar Currículo da Plataforma 

Lattes do CNPq, em 02 (duas) vias, sendo 
01 (uma) constando as informações 
devidamente comprovadas mediante 
apresentação da documentação original 
para certificação pelo servidor responsável 
pela inscrição, devidamente encadernada. 
Os documentos comprobatórios dos títulos 
devem ser organizados conforme o ANEXO 
II deste Edital; 

 Quando couber, comprovação, através de 

documento, da experiência de docência no ensino 
superior na área de conhecimento da disciplina em 
que irá atuar, conforme itens 3 e 6; 

 Cópia do documento de identidade; 

 Cópia do Cadastro de Pessoa Física – CPF; 

 Cópia do comprovante de residência; 

 Cópia do diploma da graduação e histórico 

escolar; 

 Cópia do certificado da pós-graduação e 

histórico escolar; 

 Prova de quitação com o serviço militar, para os 

candidatos do sexo masculino; 

 Cópia do Titulo de Eleitor e Comprovante de 
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quitação com a justiça eleitoral. 

Requerimento de Inscrição – obrigatório o preenchimento para todos os candidatos: 

Eu, _______________________________________, venho requerer inscrição no Processo 
Seletivo nos termos do Edital nº 016/2016, de 03/06/2016; e declaro conhecer e aceitar as regras 
do certame estabelecidas no presente Edital. 

Nestes termos, 

Pede deferimento.   

                                                                   ________________________ 

               Assinatura do (a) candidato (a)       _____/_____/_____ 

  

Comprovante de Inscrição: 

Inscrição 
Nº 

 

Código da 
Vaga: 

 

Nome do (a) candidato (a): 

 

Data da inscrição: 

 

Assinatura do servidor responsável pela inscrição: 

 

(carimbado e assinado) 

  

Comprovante de Inscrição: 

Inscrição 
Nº 

 

Código da 
Vaga: 

 

Nome do (a) candidato (a): 

 

Data da inscrição: 

 

Assinatura do servidor responsável pela inscrição: 

 

(carimbado e assinado) 
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ANEXO II 

 

FICHA DE AVALIAÇÃO DE TÍTULOS 

 

GRUPO I - TITULAÇÃO ACADÊMICA 

Pontuação 
Unitária/ 
Pontuação 
Máxima 

Quantidade 

de Títulos 

Pontuação 

Atribuída 

01 

Título de Doutor obtido em Programa reconhecido 
pelo CNE e credenciado pela CAPES ou 
revalidado em Instituição de Ensino Superior 
Nacional – na área específica do Concurso. 

10,0 pontos – até 
10,0 pts. 

  

02 

Título de Doutor obtido em Programa reconhecido 
pelo CNE e credenciado pela CAPES ou 
revalidado em Instituição de Ensino Superior 
Nacional – em área correlata à matéria do 
Concurso. 

9,0 pontos – até 
9,0 pts. 

  

03 

Titulo de Mestre obtido em Programa reconhecido 
pelo CNE e credenciado pela CAPES ou 
revalidado em Instituição de Ensino Superior 
Nacional – na área específica do Concurso. 

8,0 pontos – até 
8,0 pts. 

  

04 

Titulo de Mestre obtido em Programa reconhecido 
pelo CNE e credenciado pela CAPES ou 
revalidado em Instituição de Ensino Superior 
Nacional – em área correlata à matéria do 
Concurso. 

7,0 pontos – até 
7,0 pts. 

  

05 

Título de Especialista obtido em Instituição de 
Ensino Superior (IES) credenciada no MEC, ou 
revalidado em IES Nacional – na área específica 
do Concurso. 

6,0 pontos – até 
6,0 pts. 

  

06 

Título de Especialista obtido em Instituição de 
Ensino Superior (IES) credenciada no MEC, ou 
revalidado em IES Nacional – em área correlata à 
matéria do Concurso. 

5,0 pontos – até 
5,0 pts. 

  

 TOTAL  

Observação: Para o Grupo I, os pontos não são cumulativos. Será pontuado apenas o título de maior grau 
apresentado. 
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GRUPO II - ATIVIDADES LIGADAS AO ENSINO 
SUPERIOR (conforme Item 6, código da vaga e 
disciplina para a qual o candidato se inscreveu) 

Pontuação 
Unitária/ 
Pontuação 
Máxima 

Quantidade 

de Títulos 

Pontuação 

Atribuída 

01 
Docência/ Ensino Superior - Graduação na área 
pleiteada. 

0,5 ponto por 
disciplina - até 
5,0 pts. 

  

02 
Docência/ Pós-Graduação – Especialização na 
área pleiteada. 

1,0 ponto por 
disciplina - até 
5,0 pts. 

  

03 
Docência/ Pós-Graduação – Mestrado na área 
pleiteada. 

2,0 pontos por 
disciplina - até 
20,0 pts. 

  

04 
Docência/ Pós-Graduação – Doutorado na área 
pleiteada. 

3,0 pontos por 
disciplina - até 
21,0 pts. 

  

05 Orientação de Tese/ Doutorado - aprovada. 
3,0 pontos por 
disciplina - até 
9,0 pts. 

  

06 
Orientação de Dissertação/ Mestrado - 
aprovada. 

2,0 pontos por 
disciplina - até 
10,0 pts. 

  

07 
Orientação de TCC/ Especialização - 
aprovada. 

1,0 pontos por 
disciplina - até 
5,0 pts. 

  

08 Orientação de TCC/ Graduação - aprovada. 
0,5 ponto por 
disciplina - até 
5,0 pts. 

  

   TOTAL  

 

GRUPO III - PRODUÇÃO CIENTÍFICA, 
TÉCNICA, ARTÍSTICA E CULTURAL 

Pontuação Unitária/ 
Pontuação Máxima 

Quantidade 

de Títulos 

Pontuação 

Atribuída 

01 
Publicação de Artigo em Periódico 
Científico classificado no sistema QUALIS 
da CAPES como A1 ou A2. 

 1 ponto por artigo - 
até 2,0 pts. 

  

02 
Publicação de Artigo em Periódico 
Científico classificado no sistema QUALIS 
da CAPES como B1 ou B2. 

 0,5 ponto por artigo 
- até 1,0 pt.   

03 
Publicação de Artigo em Periódico 
Científico classificado no sistema QUALIS 
da CAPES como B3, B4 ou B5. 

 0,25 ponto por 
artigo - até 0,5 pt.   

04 
Publicação de Trabalho Completo em Anais 
de Evento Científico Internacional. 

0,5 ponto por artigo - 
até 1,0 pt. 
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05 
Publicação de Trabalho Completo em Anais 
de Evento Científico Nacional. 

0,25 ponto por artigo 
- até 1,0 pt. 

  

06 
Publicação de Trabalho Completo em Anais 
de Evento Científico Regional ou Local. 

0,25 ponto por artigo 
- até 0,5 pt. 

  

07 
Publicação de Resumo em Anais de Evento 
Científico Internacional. 

0,25 ponto por artigo 
- até 0,25 pt. 

  

08 

 

Publicação de Resumo em Anais de Evento 
Científico Nacional. 

0,25 ponto por artigo 
- até 0,5 pt.   

09 
Publicação de Resumo em Anais de Evento 
Científico Regional ou Local. 

0,25 ponto por artigo 
- até 0,25 pt. 

  

10 
Autoria ou Coautoria de Livro, Cultural ou 
Técnico. 

1,0 ponto por artigo - 
até 2,0 pts. 

  

11 Organização de Livro, Cultural ou Técnico. 
0,25 ponto por artigo 
- até 0,5 pt. 

  

12 Capítulo de Livro, Cultural ou Técnico. 
0,25 ponto por artigo 
- até 0,5 pt. 

  

   TOTAL  
 

Cálculo para a nota final da Avaliação de Prova de Títulos: A nota final de cada candidato será 
calculada, com base na soma total da pontuação de cada grupo (preenchimento exclusivo da 
Comissão do Processo Seletivo). 

Grupos Pontuação Atribuída 

GRUPOS I  

GRUPOS II  

GRUPO III  

SOMA DOS GRUPOS I, II e III   

NOTA FINAL (Soma dos Grupos I, II e III dividido por 10)  

 

Macapá-AP, _____/______/______. 

PARECER DA BANCA EXAMINADORA:  
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

OBSERVAÇÃO: 

1. INDICAR NOS TÍTULOS O ITEM E A QUANTIDADE DE TÍTULOS QUE O (A) 
CANDIDATO(A) ESTÁ APRESENTANDO (A). 

2. CONSIDERAR APENAS OS ÚLTIMOS 05 ANOS. 
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ANEXO III 

 

FORMULÁRIO DE RECURSO 

 

 

 

 

 

 

 Nome do (a) candidato (a): 

Número de Inscrição: Código da Vaga: Registro Geral: Cadastro de Pessoa Física 
(CPF): 

Questionamento Fundamentado: 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 

 

Macapá-AP, ___/___/____. 

 

 

Assinatura do(a) candidato(a):  _____________________________________________________               

 

Assinatura do(a) Responsável pelo Recebimento: ______________________________________ 

Protocolo Geral 
Nº  _______ /_____ 
Hora: ________ Data: ___/___/____ 
 
Ass.___________________________ 


