PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA
EQUIPE ACADÊMICA
EDITAL 037/2022

CONVOCAÇÃO EQUIPE ACADÊMICA

Em conformidade com o processo seletivo do edital 037/2022, convocamos os (as) candidatos
(as) abaixo listado (as) considerada até o momento apta para assumir a função da Equipe
Acadêmica do Curso Educação Escolar Quilombola. Inicialmente os (as) convocados(as) deverão
enviar ao e-mail edquilombo@uneb.br os documentos escaneados, listado no ANEXO I desta
convocação. No campo assunto preencher com NOMECOMPLETO_03722 até as 23:59 do dia 14
de junho 2022.
Ressaltamos a importância do envio de todos os documentos listados e conforme orientações
do ANEXO I.
Conforme o subitem 7.2 do edital 037/2022, o(a) candidato(a) que não atender a convocação
será automaticamente desclassificado(a).
COORDENADOR PEDAGÓGICO – COD. 603
NOME
CLASSIFICAÇÃO
Delma Josefa da Silva
5º

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA
EQUIPE ACADÊMICA
EDITAL 037/2022

ANEXO I
CHECKLIST PARA CADASTRO DE BOLSISTA EQUPE ACADÊMICA CURSO EDUCAÇÃO
QUILOMBOLA

Declaração de disponibilidade para participar de encontros presenciais, reuniões em
ambiente virtual e Seminário de Encerramento do curso (Edital 2.2.1, d);
Declaração de compatibilidade de horários disponíveis para atuar na modalidade a
distância, preservando sua carga horária regular institucional, quando servidor ativo de
outra instituição (Edital 2.2.1, f);
Declaração de não acúmulo de bolsa com base na Lei nº 11.273/2006 (Edital 2.2.1, g);
CPF [caso não esteja apresentado no RG ou CNH];
Reservista [apenas para homens];
Título de Eleitor [versão digital ou versão física - frente e verso];
Certidão
de
Quitação
Eleitoral
[disponível
http://www.tse.jus.br/eleitor/certidoes/certidao-de-quitacao-eleitoral];

no

link:

Comprovante de Residência [em nome do bolsista] - Caso o bolsista não possua este
documento em seu nome, este deverá anexar ao comprovante de residência uma declaração
escrita de próprio punho, contendo: nome completo, CPF, data e assinatura; informando que
reside no endereço apresentado. Caso esteja em nome do cônjuge deve-se apresentar certidão
de casamento ou união estável;
Currículo Lattes resumido;
Contracheque [atualizado do mês anterior ao envio];
PIS/PASEP;
Comprovante Bancário [cartão do banco contendo agência, conta e nome do titular, ou
espelho bancário];
Observações:
1 – Os documentos devem ser enviados na ordem indicada e em formato PDF;
2 – Para dúvidas entrar em contato com a Coordenação Geral através do e-mail
edquilombo@uneb.br ;

