EDITAL Nº 110/2021
Referente ao Aviso nº 198/2021, publicado no DOE de 04/12/2021
PROCESSO SELETIVO VESTIBULAR INDÍGENA UNEB 2022

O Reitor da Universidade do Estado da Bahia (UNEB), no uso de suas atribuições legais e
regimentais, com fundamento na Lei Federal nº 9.394/96 (LDB); na Lei Federal nº
10.172/2001; na Lei Estadual nº 12.046/2011; no Regimento Geral da UNEB, respaldado pelo
Decreto Estadual nº 20.048/2020; pelas Resoluções do Conselho Superior Universitário
(CONSU) nº 1.046/2014, 1.406/2020 e 1.423/2020, bem como na Convenção nº 169, da
Organização Internacional do Trabalho; e na Resolução CNE/CEB nº 5, de 22 de junho de
2012; torna público, para conhecimento dos interessados, a abertura das inscrições para o
Processo Seletivo Vestibular Indígena 2022 da UNEB, destinado aos cursos de
Licenciatura Intercultural em Educação Escolar Indígena (LICEEI) e Pedagogia
Intercultural em Educação Escolar Indígena, conforme as seguintes orientações:

1.0 DO VESTIBULAR INDÍGENA / UNEB 2022
1.1 O Vestibular Indígena 2022 da UNEB, destinado aos cursos de Licenciatura Intercultural
em Educação Escolar Indígena e Pedagogia Intercultural em Educação Escolar Indígena será
realizado pelo Centro de Processos Seletivos (CPS) / UNEB, tendo o mesmo a
responsabilidade de planejar, divulgar e executar todas as ações pertinentes ao processo, de
acordo com o cronograma provisório constante do ANEXO I deste Edital.
1.2 O Vestibular Indígena / UNEB 2022 para acesso aos Cursos de Licenciatura Intercultural
em Educação Escolar Indígena e Pedagogia Intercultural em Educação Escolar Indígena está
destinado, especificamente, à formação de professores(as) indígenas em exercício da Bahia,
bem como aos demais indígenas pertencentes aos povos e comunidades identificadas no
Estado da Bahia que tenham concluído o Ensino Médio (2º Grau) ou curso equivalente.
1.3 O resultado do Vestibular Indígena / UNEB 2022 será válido, exclusivamente, para o
preenchimento de vagas oferecidas nos Cursos de Licenciatura Intercultural em Educação
Escolar Indígena e Pedagogia Intercultural em Educação Escolar Indígena, ministrados no
Departamento de Educação do Campus VIII, localizado no município de Paulo Afonso-BA e
no Departamento de Educação do Campus X, localizado no município de Teixeira de FreitasBA.
1.4 Os candidatos aprovados no Vestibular Indígena / UNEB 2022 ingressarão no ano letivo
2022 desta Universidade.

2.0 DAS INSCRIÇÕES
2.1 PERÍODO: 13 de dezembro de 2021 a 06 de janeiro de 2022.
2.1.1 A inscrição do candidato indígena implicará o conhecimento e a tácita aceitação das
normas e condições estabelecidas neste Edital, e nos demais avisos, comunicados, erratas e
editais complementares que vierem a ser publicados para a realização deste Processo Seletivo,
em relação aos quais não poderá alegar desconhecimento.
2.1.2 É de inteira responsabilidade do candidato indígena inscrito o acompanhamento da
divulgação das informações referentes a este Processo Seletivo.
2.1.3 Antes de efetuar a inscrição, o candidato indígena deverá certificar-se que preenche
todos os requisitos exigidos para participação neste Processo Seletivo, estabelecidos neste
Edital.
2.1.4 Será cancelada a inscrição se for verificado, a qualquer tempo, o não atendimento as
normas definidas neste Edital.
2.1.5 Declaração falsa ou inexata dos dados constantes no requerimento de inscrição
determinará o cancelamento da inscrição e a anulação de todos os atos dela decorrentes, em
qualquer época, sem prejuízo das sanções penais cabíveis.
2.1.6 O candidato indígena, ao efetuar a inscrição, não poderá utilizar abreviaturas quanto ao
nome, idade e endereço.
2.1.7 As informações prestadas no Formulário de Inscrição via internet serão de inteira
responsabilidade do candidato indígena, reservando-se ao CPS/UNEB o direito de excluir do
certame aquele que não preencher esse documento oficial de forma completa, correta e/ou
fornecer dados inverídicos ou falsos, ainda que o fato seja constatado posteriormente.
2.1.8 No ato da inscrição o candidato indígena deverá optar pelo curso a que irá concorrer,
prestando atenção às vagas disponíveis para sua etnia/município, conforme previsto no
Capítulo 3.0 deste Edital.
2.1.8.1 Não será admitida ao candidato a alteração de opção de curso/etnia/município após a
efetivação da inscrição.
2.1.9 Não haverá, sob qualquer pretexto, inscrição provisória, condicional ou extemporânea.

2.2 DOS PROCEDIMENTOS PARA REALIZAÇÃO DAS INSCRIÇÕES
2.2.1 As inscrições para o Vestibular Indígena / UNEB 2022 serão gratuitas e realizadas
exclusivamente pela Internet, através do acesso direto dos interessados ao site
www.selecao.uneb.br/indigena2022.
2.2.2 Para realizar a inscrição o candidato deverá:
a) acessar o endereço eletrônico www.selecao.uneb.br/indigena2022;

b) ler integralmente o Edital do Vestibular Indígena / UNEB 2022, destinado aos cursos de
Licenciatura Intercultural em Educação Escolar Indígena e Pedagogia Intercultural em
Educação Escolar Indígena, bem como os documentos oficiais publicados e disponibilizados
no referido site, antes de efetivar a inscrição;
c) clicar na opção INSCRIÇÃO ON-LINE, preencher o Formulário de Inscrição e o
Questionário Diagnóstico, disponível no quadro de avisos, observando às instruções quanto à
escolha do curso desejado;
d) após preencher o formulário de inscrição, clicar na opção ENVIAR DADOS;
e) na tela de CONFIRMAÇÃO DOS DADOS o candidato indígena deverá verificar as
informações digitadas. Caso haja necessidade de correção, clicar na opção VOLTAR PARA
FORMULÁRIO; nada havendo a corrigir, clicar na opção CONFIRMAR INSCRIÇÃO para
enviar os dados digitados;
f) o sistema de inscrição apresentará a tela do COMPROVANTE DE PRÉ-INSCRIÇÃO, com
os dados informados pelo candidato indígena e o código de inscrição do mesmo neste
certame. O candidato indígena deverá clicar na opção IMPRIMIR COMPROVANTE.
g) Após a efetivação da inscrição, o candidato deverá baixar o Questionário Diagnóstico,
disponível no mesmo site da inscrição. O Questionário Diagnóstico deve ser devolvido,
devidamente preenchido, até o dia 07 de janeiro de 2022, por meio dos endereços eletrônicos:
campus8indigena2022@uneb.br para os candidatos indígenas que concorrem às vagas do
Departamento de Educação do Campus VIII, localizado no município de Paulo Afonso-BA e
destinam-se aos membros das etnias e comunidades localizadas no Norte e Oeste da Bahia e
campus10indigena2022@uneb.br para os candidatos indígenas que concorrem às vagas do
Departamento de Educação do Campus X, localizado no município de Teixeira de Freitas-BA
e destinam-se aos membros das etnias e comunidades localizadas no Sul e Extremo Sul da
Bahia.
h) O candidato Educador Indígena deve enviar comprovação de atuação como docente,
técnico e/ou atividade de gestão e coordenação pedagógica na educação indígena até o dia 07
de janeiro de 2022, por meio dos endereços eletrônicos: campus8indigena2022@uneb.br para
os candidatos indígenas que concorrem às vagas do Departamento de Educação do Campus
VIII, localizado no município de Paulo Afonso-BA e destinam-se aos membros das etnias e
comunidades localizadas no Norte e Oeste da Bahia e campus10indigena2022@uneb.br para
os candidatos indígenas que concorrem às vagas do Departamento de Educação do Campus
X, localizado no município de Teixeira de Freitas-BA e destinam-se aos membros das etnias e
comunidades localizadas no Sul e Extremo Sul da Bahia.

2.3 Para comprovação de atuação como docente, técnico e/ou atividade de gestão e
coordenação pedagógica na educação indígena o candidato Educador Indígena deve enviar:
Declaração emitida pela direção da escola indígena, de órgão ou autoridade competente
(Coordenação de Educação Escolar Indígena/Secretaria Municipal de Educação – SMEC,
Secretaria Estadual de Educação – SEC ou Núcleo Territorial de Educação – NTE); ou
Contracheque dos últimos três meses; ou Cópia recente de contrato ou de publicação em
Diário Oficial.
2.4 Os dados cadastrais informados no ato da inscrição são de responsabilidade exclusiva do
candidato indígena, que responderá por eventuais erros ou omissões.
2.5 A UNEB não se responsabiliza por solicitação de inscrição via internet não recebida por
motivo de ordem técnica dos computadores, falhas de comunicação, congestionamento das
linhas de transmissão ou qualquer fator que impossibilite a transferência de dados.
2.6 O pedido de inscrição do candidato indígena implica conhecimento e aceitação tácita das
normas e condições estabelecidas neste Edital bem como das instruções e/ou informações que
venham a ser publicadas pela UNEB e divulgadas pela internet.
2.7 A inscrição somente será efetivada mediante o cumprimento das instruções contidas no
Formulário de Inscrição.
2.8 Não serão aceitas quaisquer reclamações sem a apresentação, pelo candidato indígena, do
comprovante de inscrição.
2.9 O candidato que efetivar mais de uma inscrição terá a(s) primeira(s) cancelada(s), sendo
considerada válida a última inscrição realizada. As demais inscrições serão automaticamente
canceladas, não cabendo reclamações posteriores nesse sentido.
2.10 O candidato inscrito por terceiros assume total responsabilidade pelas informações
prestadas por seu representante, arcando com as consequências de eventuais erros no
preenchimento do Formulário de Inscrição disponível por via eletrônica.
2.11 As inscrições poderão ser prorrogadas por necessidade de ordem técnica e/ou
operacional. Nesse caso, poderá ser feita sem prévio aviso, bastando, para todos os efeitos
legais, a comunicação da prorrogação feita no site www.selecao.uneb.br/indigena2022.
2.12 As inscrições indeferidas serão publicadas até o dia 12 de janeiro de 2022, no site
www.selecao.uneb.br/indigena2022.
2.12.1 O candidato indígena poderá interpor recurso contra o indeferimento de sua inscrição.
Para tanto, deverá seguir os procedimentos descritos no Capítulo 9.0 deste edital.
2.13 Declarações falsas ou inexata dos dados constantes no Formulário de Inscrição
determinará o cancelamento da inscrição e a anulação de todos os atos dela decorrentes, em
qualquer época, sem prejuízo das sanções penais cabíveis.

3.0 DOS CURSOS E DAS VAGAS
3.1 Em atendimento ao que dispõe o Projeto Político Pedagógico dos Cursos de Licenciatura
Intercultural em Educação Escolar Indígena e Pedagogia Intercultural em Educação Escolar
Indígena, as vagas disponíveis para o Departamento de Educação do Campus VIII, localizado
no município de Paulo Afonso-BA destinam-se aos membros das etnias e comunidades
localizadas no Norte e Oeste da Bahia, enquanto que as vagas disponíveis para o
Departamento de Educação do Campus X, localizado no município de Teixeira de Freitas-BA
destinam-se aos membros das etnias e comunidades localizadas no Sul e Extremo Sul da
Bahia.
3.2 CURSOS/VAGAS – DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - CAMPUS VIII - PAULO
AFONSO
3.2.1 Serão disponibilizadas 120 (cento e vinte) vagas para o Departamento de Educação do
Campus VIII – Paulo Afonso, sendo 60 (sessenta) vagas para o Curso de Licenciatura
Intercultural em Educação Escolar Indígena (LICEEI) e 60 (sessenta) vagas para o Curso de
Pedagogia Intercultural em Educação Escolar Indígena.
3.2.1.1 Do total de vagas oferecidas no Departamento de Educação do Campus VIII – Paulo
Afonso, para o Curso de Licenciatura Intercultural em Educação Escolar Indígena (LICEEI),
50%

(cinquenta

por

cento)

serão

destinadas

aos

Educadores

Indígenas

que,

comprovadamente, estejam em pleno exercício de docência e/ou atividade de gestão, técnica
e/ou coordenação pedagógica na Educação Básica, em uma das etnias citadas no QUADRO
01 a seguir; e 50% (cinquenta por cento) serão destinadas aos candidatos Indígenas Não
Educadores, membros das mesmas etnias, que possuam ensino médio ou equivalente. As
vagas

destinadas

aos

candidatos

Indígenas

Não

Educadores,

serão

distribuídas

proporcionalmente ao número de alunos matriculados nas escolas localizadas nas respectivas
etnias, considerando o resultado do Censo Escolar 2017, garantindo o mínimo de uma vaga
por etnia, conforme QUADRO 02 abaixo.

QUADRO 01
Departamento de Educação Campus VIII – PAULO AFONSO
CURSO: Licenciatura Intercultural em Educação Escolar Indígena (LICEEI)
CÓDIGO
ETNIA
MUNICIPIO
VAGAS PARA
EDUCADORES(AS)
INDÍGENAS EM

801
802
803
804

Tuxá Banzaê
Tuxá Aldeia Mãe
Tuxá
Tuxá

805
806
807

Atikum
Pankaru
Kiriri

808
809
810
811
812
813
814
815
816

Kiriri
Kaimbé
Truká Tupan
Tumbalalá
Tumbalalá
Tuxi
Pankararé
Kantaruré
Xucuru Kariri
Kariri Xocó
Tuxi
TOTAL

Banzaê
Rodelas
Ibotirama
Muquem do São
Francisco
Cotegipe
Serra do Ramalho
Muquém do São
Francisco
Banzaê
Euclides da Cunha
Paulo Afonso
Abaré
Curaçá
Abaré
Glória
Glória
Glória

EXERCÍCIO
01
03
01
01
01
01
01
07
03
01
03
01
01
03
01
01

30

QUADRO 02
Departamento de Educação Campus VIII – PAULO AFONSO
CURSO: Licenciatura Intercultural em Educação Escolar Indígena (LICEEI)
CÓDIGO
ETNIA
MUNICIPIO
VAGAS PARA
INDÍGENAS NÃO
EDUCADORES(AS)
820
Tuxá Banzaê
Banzaê
01
821
Tuxá Aldeia Mãe
Rodelas
03
822
Tuxá
Ibotirama
01
823
Tuxá
Muquem do São
01
Francisco
824
Atikum
Cotegipe
01
825
Pankaru
Serra do Ramalho
01
826
Kiriri
Muquém do São
01
Francisco
827
Kiriri
Banzaê
05
828
Kaimbé
Euclides da Cunha
03
829
Truká Tupan
Paulo Afonso
01
830
Tumbalalá
Abaré
03
831
Tumbalalá
Curaçá
01
832
Tuxi
Abaré
01
833
Pankararé
Glória
03
834
Kantaruré
Glória
01

835
836

Xucuru Kariri
Kariri Xocó
Kambiwá
Atikum
Pankarare
Truka
TOTAL

Glória
Paulo Afonso
Rodelas
Rodelas
Rodelas
Sobradinho

01
02

30

3.2.1.2 Do total de vagas oferecidas no Departamento de Educação do Campus VIII – Paulo
Afonso, para o Curso de Pedagogia Intercultural em Educação Escolar Indígena, 50%
(cinquenta por cento) serão destinadas aos Educadores Indígenas que, comprovadamente,
estejam em pleno exercício de docência e/ou atividade de gestão, técnica e/ou coordenação
pedagógica na Educação Básica, em uma das etnias citadas no QUADRO 03 a seguir; e 50%
(cinquenta por cento) serão destinadas aos candidatos Indígenas Não Educadores, membros
das mesmas etnias, que possuam ensino médio ou equivalente. As vagas destinadas aos
candidatos Indígenas Não Educadores serão distribuídas proporcionalmente ao número de
alunos matriculados nas escolas localizadas nas respectivas etnias, considerando o resultado
do Censo Escolar 2017, garantindo o mínimo de uma vaga por etnia, conforme QUADRO 04.

QUADRO 03
Departamento de Educação Campus VIII – PAULO AFONSO

CURSO: Pedagogia Intercultural em Educação Escolar Indígena
CÓDIGO

ETNIA

851
852
853
854

Tuxá Banzaê
Tuxá Aldeia Mãe
Tuxá
Tuxá

855
856
857

Atikum
Pankaru
Kiriri

858
859
860
861
862
863

Kiriri
Kaimbé
Truká Tupan
Tumbalalá
Tumbalalá
Tuxi

MUNICIPIO

Banzaê
Rodelas
Ibotirama
Muquem do São
Francisco
Cotegipe
Serra do Ramalho
Muquém do São
Francisco
Banzaê
Euclides da Cunha
Paulo Afonso
Abaré
Curaçá
Abaré

VAGAS PARA
EDUCADORES(AS)
INDÍGENAS EM
EXERCÍCIO
01
03
01
01
01
01
01
07
03
01
03
01
01

864
865
866

Pankararé
Kantaruré
Xucuru Kariri
Kariri Xocó
Tuxi
TOTAL

Glória
Glória
Glória

03
01
01

30

QUADRO 04
Departamento de Educação Campus VIII – PAULO AFONSO

CURSO: Pedagogia Intercultural em Educação Escolar Indígena
CÓDIGO

ETNIA

870
871
872
873

Tuxá Banzaê
Tuxá Aldeia Mãe
Tuxá
Tuxá

874
875
876

Atikum
Pankaru
Kiriri

877
878
879
880
881
882
883
884
885

Kiriri
Kaimbé
Truká Tupan
Tumbalalá
Tumbalalá
Tuxi
Pankararé
Kantaruré
Xucuru Kariri

886

Kariri Xocó
Kambiwá
Atikum
Pankarare
Truka
TOTAL

MUNICIPIO

Banzaê
Rodelas
Ibotirama
Muquem do São
Francisco
Cotegipe
Serra do Ramalho
Muquém do São
Francisco
Banzaê
Euclides da Cunha
Paulo Afonso
Abaré
Curaçá
Abaré
Glória
Glória
Glória
Paulo Afonso
Rodelas
Rodelas
Rodelas
Sobradinho

VAGAS PARA
INDÍGENAS NÃO
EDUCADORES(AS)
01
03
01
01
01
01
01
05
03
01
03
01
01
03
01
01
02

30

3.3 CURSOS/VAGAS – DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - CAMPUS X – TEIXEIRA
DE FREITAS
3.3.1 Serão disponibilizadas 72 (setenta e duas) vagas para o Departamento de Educação do
Campus X – Teixeira de Freitas, sendo 36 (trinta e seis) vagas para o Curso de Licenciatura

Intercultural em Educação Escolar Indígena (LICEEI) e 36 (trinta e seis) vagas para o Curso
de Pedagogia Intercultural em Educação Escolar Indígena.
3.3.1.1 Do total de vagas oferecidas no Departamento de Educação do Campus X – Teixeira
de Freitas, para o Curso de Licenciatura Intercultural em Educação Escolar Indígena
(LICEEI), 70% (setenta por cento) serão destinadas aos Educadores Indígenas que,
comprovadamente, estejam em pleno exercício de docência e/ou atividade de gestão, técnica
e/ou coordenação pedagógica na Educação Básica, em uma das etnias citadas no QUADRO
05 a seguir; e 30% (trinta por cento) serão destinadas aos candidatos Indígenas Não
Educadores, membros das mesmas etnias, que possuam ensino médio ou equivalente. As
vagas

destinadas

aos

candidatos

Indígenas

Não

Educadores,

serão

distribuídas

proporcionalmente ao número de alunos matriculados nas escolas localizadas nas respectivas
etnias, considerando o resultado do Censo Escolar 2017, garantindo o mínimo de uma vaga
por etnia, conforme QUADRO 06 abaixo.

QUADRO 05
Departamento de Educação CAMPUS X – TEIXEIRA DE FREITAS
CURSO: Licenciatura Intercultural em Educação Escolar Indígena (LICEEI)
CÓDIGO
ETNIA
MUNICIPIO
VAGAS PARA
EDUCADORES (AS)
INDÍGENAS EM
EXERCÍCIO
101
Pataxó
Santa Cruz Cabrália
04
102
Pataxó
Porto Seguro
05
103
Pataxó
Prado
04
104
Pataxó Hã-Hã-Hãe
Pau Brasil
04
105
Pataxó Hã-Hã-Hãe
Camacã
01
106
Pataxó Hã-Hã-Hãe
Alcobaça
01
107
Tupinambá
Belmonte
02
Itapebi
108
Tupinambá
Ilhéus
04
Olivença
TOTAL
25

QUADRO 06
Departamento de Educação CAMPUS X – TEIXEIRA DE FREITAS
CURSO: Licenciatura Intercultural em Educação Escolar Indígena (LICEEI)
CÓDIGO
ETNIA
MUNICIPIO
VAGAS PARA
INDÍGENAS NÃO

109

Pataxó

110

Pataxó Hã-Hã-Hãe

111

Tupinambá

Santa Cruz Cabrália
Porto Seguro
Prado
Pau Brasil
Camacã
Alcobaça
Belmonte
Itapebi
Ilhéus
Olivença

TOTAL

EDUCADORES(AS)
05

03

03

11

3.3.1.2 Do total de vagas oferecidas no Departamento de Educação do Campus X – Teixeira
de Freitas, para o Curso de Pedagogia Intercultural em Educação Escolar Indígena, 70%
(setenta por cento) serão destinadas aos Educadores Indígenas que, comprovadamente,
estejam em pleno exercício de docência e/ou atividade de gestão, técnica e/ou coordenação
pedagógica na Educação Básica, em uma das etnias citadas no QUADRO 07 a seguir; e 30%
(trinta por cento) serão destinadas aos candidatos Indígenas Não Educadores, membros das
mesmas etnias, que possuam ensino médio ou equivalente. As vagas destinadas aos
candidatos Indígenas Não Educadores, serão distribuídas proporcionalmente ao número de
alunos matriculados nas escolas localizadas nas respectivas etnias, considerando o resultado
do Censo Escolar 2017, garantindo o mínimo de uma vaga por etnia, conforme QUADRO 08
abaixo.
QUADRO 07
Departamento de Educação - Campus X – Teixeira de Freitas

Curso: Pedagogia Intercultural em Educação Escolar Indígena
CÓDIGO
ETNIA
MUNICIPIO
VAGAS PARA
EDUCADORES (AS)
INDÍGENAS EM
EXERCÍCIO
112
Pataxó
Santa Cruz Cabrália
04
113
Pataxó
Porto Seguro
05
114
Pataxó
Prado
04
115
Pataxó Hã-Hã-Hãe
Pau Brasil
04
116
Pataxó Hã-Hã-Hãe
Camacã
01
117
Pataxó Hã-Hã-Hãe
Alcobaça
01
118
Tupinambá
Belmonte
02
Itapebi
119
Tupinambá
Ilhéus
04
Olivença
TOTAL
25

QUADRO 08
Departamento de Educação - Campus X – Teixeira de Freitas

Curso: Pedagogia Intercultural em Educação Escolar Indígena
CÓDIGO
ETNIA
MUNICIPIO
VAGAS PARA
INDÍGENAS NÃO
EDUCADORES(AS)
120
Pataxó
Santa Cruz Cabrália
05
Porto Seguro
Prado
121
Pataxó Hã-Hã-Hãe
Pau Brasil
03
Camacã
Alcobaça
122
Tupinambá
Belmonte
03
Itapebi
Ilhéus
Olivença
TOTAL
11
3.4 Não havendo preenchimento pleno das vagas destinadas aos Educadores Indígenas em
exercício nas respectivas etnias, a(s) vaga(s) remanescente(s) será (ao) destinada(s) ao(s)
membro(s) Indígena(s) Não Educador(es) melhor(es) classificado(s) e não convocado(s) da
mesma etnia.
3.5 Não havendo preenchimento pleno das vagas destinadas aos candidatos Indígena(s) Não
Educador(es), a(s) vaga(s) remanescente(s) será(ão) destinada(s) ao(s) Educador(es)
Indígena(s) em exercício, melhor classificado, e não convocado(s) da mesma etnia.
3.6 Não havendo preenchimento pleno das vagas destinadas aos candidatos Educadores
Indígenas e Indígena(s) Não Educador(es) da mesma etnia, a(s) vaga(s) remanescente(s) será
(ao) destinada(s) ao(s) candidato(s) melhor(es) classificado(s) e não convocado(s), da mesma
categoria, de outra etnia do mesmo município.
3.7 Não ocorrendo o preenchimento pleno das vagas destinadas aos candidatos Educadores
Indígenas e Indígena(s) Não Educador(es) da mesma etnia e município, depois de aplicados
os critérios contidos nos Itens 3.4, 3.5 e 3.6 acima, a(s) vaga(s) remanescente(s) será(ão)
destinada(s) ao(s) candidato(s) melhor(es) classificado(s) e não convocado(s), da mesma
categoria, de outro município, considerando a ordem de classificação geral dos candidatos de
cada categoria.

4.0 DO PROCESSO SELETIVO
4.1 Devido ao estado de calamidade pública em todo o território baiano, declarado pelo
Decreto Estadual nº 20.048, de 07/10/2020, causado pela pandemia de COVID-19,
excepcionalmente para este Edital, todas as etapas do Processo Seletivo Vestibular Indígena /
UNEB 2022, destinado aos cursos de Licenciatura Intercultural em Educação Escolar
Indígena (LICEEI) e Pedagogia Intercultural em Educação Escolar Indígena serão realizadas
de forma remota.
4.2 O Vestibular Indígena / UNEB 2022 para os Cursos de Licenciatura Intercultural em
Educação Escolar Indígena e Pedagogia Intercultural em Educação Escolar Indígena
compreenderá etapa única, classificatória, composta por Elaboração de Memorial e de Carta
de Intenções.
4.2.1. Entende-se por Memorial a breve descrição da trajetória pessoal e política do candidato
e sua vinculação com a Educação Escolar Indígena.
4.2.1.1 O Memorial deve contemplar a história de vida do candidato, dando destaque para: a)
a relação do candidato com a sua família e a sua comunidade; b) a participação do candidato
nos projetos e organizações coletivas e/ou da comunidade a que pertence; c) o seu percurso
formativo/educativo; e, por fim, d) as atividades, os eventos e as ações que o candidato
participou e a importância delas para sua formação.
4.2.1.2 Os critérios de avaliação do Memorial serão os seguintes:

CRITÉRIOS
Conteúdo (profundidade e reflexão)
Experiência educacional e profissional
Relação com a comunidade
Aspectos formais e linguísticos
Atendimento ao itens do ponto 4.2.1.1
TOTAL

PONTUAÇÃO
25
7,5
7,5
5
5
50

4.2.1.3 O Memorial deve ser digitado em fonte Times New Roman ou Arial, tamanho 12;
papel A4; espaçamento entre linhas 1,5 cm; com o mínimo de 02 (duas) e o máximo de 05
(cinco) laudas.
4.2.2 Entende-se por Carta de Intenções o documento em que o candidato demonstra o seu
interesse em participar do curso.
4.2.2.1 A Carta de Intenções deve contemplar a apresentação individual do candidato, com
seu nome completo e indicação da sua residência, contendo uma justificativa, em que será
descrita a razão pela qual pretende realizar o curso e qual contribuição que o candidato espera
do curso para sua atuação na comunidade. Além disso, a Carta deve ainda demonstrar a

expectativa do candidato em relação ao curso, ou seja, o candidato deve expor o que espera
encontrar na Universidade e no curso.
4.2.2.2 Os critérios de avaliação da Carta de Intenções serão os seguintes:

CRITÉRIOS

PONTUAÇÃO
25
15
10
50

Objetividade e clareza
Abrangência da intenção (Justificativa)
Aspectos formais e linguísticos
TOTAL

4.2.2.3 A Carta de Intenções deve ser digitada em fonte Times New Roman ou Arial, tamanho
12; papel A4; espaçamento entre linhas 1,5cm e em 01 (uma) lauda.
4.3. Os Formulários do Memorial e da Carta de Intenções estarão disponíveis no Quadro de
Avisos do site www.selecao.uneb.br/indigena2022, no período de 01 a 07 de fevereiro de
2022. Para realizar as atividades o candidato indígena deverá:
a) acessar o site www.selecao.uneb.br/indigena2022 e baixar os Formulários do Memorial e
da Carta de Intenções em formato de arquivo Word;
b) preencher os Formulários observando as normas dispostas nos subitens 4.2.1.3 e 4.2.2.3
deste Edital;
c) salvar os arquivos em formato PDF;
d) enviar, impreterivelmente, até às 23h59min do dia 08 de fevereiro de 2022, o Memorial e
da Carta de Intenções por meio dos endereços eletrônicos: avcampus8indigena2022@uneb.br
para os candidatos indígenas que concorrem às vagas do Departamento de Educação do
Campus VIII, localizado no município de Paulo Afonso-BA destinadas aos membros das
etnias

e

comunidades

localizadas

no

Norte

e

Oeste

da

Bahia

e

avcampus10indigena2022@uneb.br para os candidatos indígenas que concorrem às vagas do
Departamento de Educação do Campus X, localizado no município de Teixeira de Freitas-BA
destinadas aos membros das etnias e comunidades localizadas no Sul e Extremo Sul da Bahia.
e) os documentos (Memorial e da Carta de Intenções) deverão ser encaminhados através de
um único e-mail. No campo “assunto” da mensagem, o candidato indígena deverá identificar
seu nome completo, número de inscrição e o código da vaga para a qual está se inscrevendo.
Os arquivos anexados deverão estar no formato PDF; ex: JOÃO DA SILVA PEREIRA,
INSC. 123456, CURSO 205
4.4. Não serão aceitos:
a) documentos que sejam encaminhados de outra forma que não a descrita no subitem 4.3,
alínea “e”;

b) mais de um e-mail enviado pelo mesmo candidato, para o endereço correspondente ao
curso escolhido;
c) e-mail encaminhado após o período e horário estabelecido no subitem 4.3, alínea “d”;
d) O candidato deve se certificar que os dois documentos (Memorial e da Carta de Intenções)
a serem encaminhados estejam anexados no e-mail antes de enviá-lo.
4.5. O candidato que enviar mais de um e-mail terá o(s) anterior(es) cancelado(s), sendo
considerado válido o último enviado, não cabendo reclamações posteriores. Nesse sentido,
devendo o candidato averiguar que todos os documentos estão no último e-mail encaminhado.
4.6 O Centro de Processos Seletivos (CPS/UNEB) não se responsabilizará por instrumentos
de avaliação não recebidos por motivo de ordem técnica dos computadores, falha de
comunicação, congestionamento das linhas e comunicação, falta de energia elétrica, arquivo
corrompido, bem como outros fatores de ordem técnica que impossibilitem a transferência de
dados ou a visualização do arquivo.
4.7 O envio dos documentos serão de exclusiva responsabilidade do candidato e o
cumprimento do prazo para a entrega dos mesmos será atestado pela data de recebimento da
documentação.
4.8 Expirado o período de envio dos documentos, não serão aceitos pedidos de recebimentos
ou inclusão de novos documentos, sob quaisquer hipóteses ou alegações.
4.9 O CPS confirmará ao candidato indígena, em até 48 (quarenta e oito) horas, o recebimento
do e-mail encaminhado pelo mesmo.

5.0 DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO
5.1 Às vagas de que tratam o Capítulo 3.0 concorrem todos os candidatos indígenas inscritos,
os quais serão classificados por ordem decrescente da pontuação obtida na avaliação,
considerando a condição de concorrência de cada candidato (Educador Indígena e Indígena
Não Educador).
5.2 A pontuação máxima a ser obtida por candidato será de 100 (cem) pontos.
5.3 A pontuação final e a classificação dos candidatos para efeito de cadastramento e
matrícula levarão em consideração os pontos obtidos nos dois instrumentos de avaliação do
processo seletivo.
5.4 A pontuação final (PF) será calculada com a soma do total das notas obtidas nos dois
instrumentos de avaliação. PF = Pontuação Memorial + Pontuação Carta de Intenções.

6.0 CRITÉRIOS DE DESEMPATE
6.1 Em caso de empate na pontuação final entre candidatos, o desempate será realizado
observando os critérios estabelecidos abaixo, por ordem de aplicação:
a) tiver maior idade, conforme Parágrafo Único do art. 27 da Lei Federal nº 10.741/2003;
b) maior tempo de exercício da docência na educação escolar indígena;
c) maior pontuação no Memorial.

7.0 DOS CRITÉRIOS DE DESCLASSIFICAÇÃO
7.1 Será desclassificado do Vestibular Indígena / UNEB 2022 o candidato indígena que não
enviar nenhum dos instrumentos de avaliação ou enviá-los sem o devido preenchimento, bem
como o candidato indígena que enviar os documentos fora do prazo estabelecido no subitem
4.3, alínea “d”.

8.0 DA DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS
8.1 O resultado final preliminar será divulgado no site www.selecao.uneb.br/indigena2022, no
dia 07 de março de 2022.
8.2 O CPS/UNEB publicará, no site www.selecao.uneb.br/indigena2022, até o dia 16 de
março de 2022, o resultado final do Vestibular Indígena 2022 da UNEB, destinado aos cursos
de Licenciatura Intercultural em Educação Escolar Indígena (LICEEI) e Pedagogia
Intercultural em Educação Escolar Indígena.

9.0 DOS RECURSOS
9.1 Será admitido recurso quanto:
a) ao indeferimento das inscrições;
b) ao resultado preliminar.
9.2 O prazo para interposição de recursos será de dois dias após a concretização do evento que
lhes disser respeito, no horário das 09h00min do primeiro dia às 23h59min do segundo dia,
contados a partir do primeiro dia posterior a data do ato ou fato que lhe deu origem.
9.3 Para a interposição dos Recursos citados no item 9.1, o candidato deverá:
a) acessar o site www.selecao.uneb.br/indigena2022 e baixar o Formulário de Recurso;
b) preencher integralmente o Formulário de Recurso fundamentando sua interpelação, sem o
qual não será considerado o pleito apresentado;
c) enviar para o e-mail cpsindigena2022@uneb.br;
d) utilizar exclusivamente este meio para encaminhamento dos recursos impetrados.

9.3.1 Quando da interposição de recurso contra o indeferimento da inscrição, o candidato,
além dos procedimentos descritos no item 9.3, deverá anexar comprovante de inscrição.
9.4 Após a análise dos recursos contra o resultado preliminarmente divulgado, será realizada a
publicação do

resultado dos recursos interposto, bem como o resultado definitivo, que

poderão estar retificados ou ratificados, processando-se o resultado das avaliações.
9.5 A banca examinadora constitui última instância para recurso, sendo soberana em suas
decisões, razão pela qual não caberão recursos adicionais, pedido de revisão de recurso ou
recurso de resultado final.
9.6 Somente serão apreciados os recursos conforme disposto no item 9.3, expressos em
termos convenientes, que apontem as circunstâncias que os justifiquem.
9.7 Não será analisado o recurso:
a) que não apresente justificativa;
b) apresentado em conjunto com outros candidatos, isto é, recurso coletivo;
c) encaminhado fora do prazo ou por outra forma diferente da definida neste Edital.
9.8 A comprovação do encaminhamento tempestivo do recurso será feita mediante a
identificação da data e horário do encaminhamento do recurso, via e-mail, sendo rejeitado
liminarmente recurso enviado fora do prazo.
9.9 Admitir-se-á um único recurso por candidato, para cada evento referido no item 9.1, deste
Capítulo, devidamente fundamentado, sendo desconsiderado recurso de igual teor.
9.10 Serão indeferidos os recursos:
a) cujo teor desrespeite a Banca Examinadora;
b) que estejam em desacordo com as especificações contidas neste Capítulo;
c) cuja fundamentação não corresponda à questão recorrida;
d) sem fundamentação e/ou com fundamentação inconsistente, incoerente ou os
intempestivos;
e) contra terceiros;
f) encaminhados por meio da imprensa e/ou de “redes sociais online”;
g) interpostos em prazo destinado a evento diverso do questionado.
9.11 A data do resultado dos recursos impetrados, referentes às etapas descritas no subitem
9.1, alíneas “a” e “b” estão dispostas no Cronograma constante no ANEXO I deste Edital.
9.12 O Centro de Processos Seletivos (CPS/UNEB) não se responsabilizará por recursos não
recebidos por motivo de ordem técnica dos computadores, falha de comunicação,
congestionamento das linhas e comunicação, falta de energia elétrica, arquivo corrompido,
bem como outros fatores de ordem técnica que possibilitem a transferência de dados e/ou
visualização do arquivo.

10.0 DA MATRÍCULA
10.1 A matrícula é etapa obrigatória para todos os candidatos indígenas aprovados e
convocados e será realizada em datas e demais especificações a serem estabelecidas nos
respectivos Editais de Convocação e até o limite de vagas disponíveis no Capítulo 3.0 deste
Edital.
10.2. Para efetivação de matrícula, os candidatos indígenas aprovados e convocados deverão
apresentar os documentos a seguir relacionados:
a) Formulário de Matrícula e Declaração de Veracidade das informações prestadas e da
documentação enviada, devidamente preenchidos e assinados constando a mesma data do dia
de

envio

online

da

documentação,

conforme

modelo

disponível

no

site

www.selecao.uneb.br/indigena2022;
b) Certificado de Conclusão do Ensino Médio ou Certificação do ENEM ou equivalente;
c) Histórico Escolar do Ensino Médio ou Equivalente (original e fotocópia);
d) Documento de identificação com foto, válido em todo o território nacional;
- Serão aceitos como documento de identificação: o Registro Geral (RG); Carteira Nacional
de Habilitação (CNH), somente modelo com foto; Carteira de Trabalho e Previdência Social
(CTPS); Passaporte; carteiras expedidas pelos Comandos Militares, pelas Secretarias de
Segurança Pública, pelos Institutos de Identificação e pelos Corpos de Bombeiros Militares;
carteiras expedidas pelos órgãos fiscalizadores de exercício profissional (ordens, conselhos
etc.), desde que apresentem foto atualizada, ao qual deverão constar os números do RG e
CPF;
e) Cadastro de Pessoa Física – CPF;
f) Título de Eleitor;
g) Certidão de quitação eleitoral, para maiores de 18 (dezoito) anos;
h) Certidão de Nascimento ou Casamento;
i) Duas fotos 3x4 recentes e iguais;
j) Certificado de quitação com as obrigações do serviço militar, para os candidatos do sexo
masculino, maiores de 18 anos;
k) Declaração comprobatória de pertencimento étnico, assinada por, pelo menos, três
lideranças reconhecidas de sua respectiva comunidade, com data de emissão correspondente
ao ano da matrícula, conforme modelo disponível no site www.selecao.uneb.br/indigena2022.
l) Autodeclaração de pertencimento étnico a uma das etnias contempladas neste Edital,
conforme modelo disponível no site www.selecao.uneb.br/indigena2022.

m) Comprovação de atuação como docente, técnico e/ou atividade de gestão e coordenação
pedagógica na educação indígena (para os candidatos aprovados nas vagas reservadas para
Educadores Indígenas).
10.3 A UNEB poderá exigir documentos comprobatórios adicionais além dos constantes no
item acima mencionados, tendo em vista que são corresponsáveis pela veracidade das
informações inseridas no cadastro dos estudantes.
10.4 A não efetivação da matrícula nas condições a serem estabelecidas em Editais de
Convocação implicará na perda do direito à vaga do candidato, sendo considerado desistente e
ficando excluído de qualquer convocação posterior.

11.0 DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS
11.1 As disposições e instruções específicas contidas em outros editais, avisos, comunicados
ou qualquer documento relativo ao processo seletivo Vestibular Indígena 2022 constituem
normas que passam a integrar o presente Edital, devendo ser em tudo observadas e cumpridas.
11.2 É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar a publicação de todos os atos,
editais e comunicados referentes a este processo seletivo.
11.3 A qualquer tempo, poder-se-á anular a inscrição e/ou tornar sem efeito a convocação do
candidato, em todos os atos relacionados ao Vestibular Indígena / UNEB 2022, quando
constatada a omissão, declaração falsa ou diversa da verdadeira, com a finalidade de
prejudicar direito ou criar obrigação.
11.4 Se, a qualquer tempo, for constatado, por meio eletrônico, estatístico, visual, grafológico
ou por investigação policial, que o candidato utilizou de processo ilícito, sua avaliação será
anulada e ele será automaticamente eliminado.
11.5 A inexatidão das declarações, as irregularidades de documentos ou as de outra natureza,
ocorridas no decorrer do Vestibular Indígena / UNEB 2022, mesmo que só verificada
posteriormente, inclusive após a matrícula, excluirá o candidato, anulando-se todos os atos e
efeitos decorrentes de sua inscrição.
11.6 O candidato, ao realizar sua inscrição também manifesta ciência quanto à possibilidade
de divulgação de seus dados em listagens e resultados no decorrer do certame, tais como
aqueles relativos à data de nascimento, notas e desempenho nas avaliações, entre outros,
tendo em vista que essas informações são essenciais para o fiel cumprimento da publicidade
dos atos inerentes ao certame. Não caberão reclamações posteriores nesse sentido.
11.7 Constatada a qualquer tempo, a não veracidade das informações prestadas ou a
inidoneidade da documentação comprobatória apresentada, a UNEB procederá com o
cancelamento da inscrição ou da matrícula do candidato.

11.8 Dúvidas e/ou questionamentos deverão ser encaminhadas através do Serviço de
Atendimento ao Candidato (SAC) do Centro de Processos Seletivos da Universidade do
Estado da Bahia – CPS/UNEB, através do e-mail cpsindigena2022@uneb.br a fim de que
possam ser dirimidas.
11.10 Os casos omissos serão resolvidos pelo Centro de Processos Seletivos (CPS).

GABINETE DA REITORIA DA UNEB, 03 de dezembro de 2021.

José Bites de Carvalho
Reitor

ANEXO I
EDITAL Nº 110/2021
CRONOGRAMA - VESTIBULAR INDÍGENA 2022
DATA
13/12/2021 a
06/01/2022

ATIVIDADES
Inscrição no processo
seletivo

13/12/2021 a
07/01/2022

Envio do Questionário
Diagnóstico

12/01/2022

Publicação
das
inscrições indeferidas

LOCAL DE REALIZAÇÃO

REFERÊNCIAS

www.selecao.uneb.br/indigena2022

Capítulo 2.0

campus8indigena2022@uneb.br
Subitem 2.2.2
campus10indigena2022@uneb.br

13 e 14/01/2022

19/01/2022

01 a 07/02/2022

01 a 08/02/2022

07/03/2022

08 e 09/03/2022

15/03/2022

16/03/2022

Interposição de recursos
contra as inscrições
indeferidas
Divulgação do resultado
dos recursos interpostos
contra as inscrições
indeferidas
Disponibilização
dos
instrumentos
de
avaliação
Envio dos instrumentos
de avaliação pelos(as)
candidatos(as)
Publicação do resultado
final preliminar do
processo seletivo
Interposição de recursos
contra o resultado final
preliminar
Divulgação do resultado
dos recursos interpostos
contra
o
resultado
preliminar
Divulgação do resultado
final
do
processo
seletivo

www.selecao.uneb.br/indigena2022

Item 2.12

cpsindigena2022@uneb.br

Subitem 2.12.1 e
Capítulo 9.0

www.selecao.uneb.br/indigena2022

Capítulo 9.0

www.selecao.uneb.br/indigena2022

Item 4.3

avcampus8indigena2022@uneb.br
avcampus10indigena2022@uneb.br

Item 4.3

www.selecao.uneb.br/indigena2022

cpsindigena2022@uneb.br

Capítulo 9.0

www.selecao.uneb.br/indigena2022

Capítulo 9.0

www.selecao.uneb.br/indigena2022

Item 8.2

