EDITAL N° 106/2018
Referente ao Aviso n° 182/2018, publicado no D.O.E. de 20/09/2018

O REITOR DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA (UNEB), no uso de suas
atribuições legal e regimentais, convoca os candidatos aprovados na 2ª Chamada do
Processo Seletivo Vestibular 2018, destinado ao curso de Licenciatura Intercultural
em Educação Escolar Indígena - LICEEI/UNEB, para realização das
MATRÍCULAS, de acordo com as seguintes informações e condições:
1. PERÍODO: 24 de setembro de 2018.
2. HORÁRIO: das 08h30h às 12h e das 14h às 17h.
3. LOCAL:
3.1 O candidato deverá dirigir-se à Secretaria Acadêmica do Departamento de Educação
do Campus VIII – Paulo Afonso, localizado na Rua do Gangorra, 503, Bairro Alves de
Souza. CEP: 48.600-000. Paulo Afonso-BA.
3.2 O não comparecimento do candidato ao local, data e horário estabelecidos para a
matrícula, bem como a não apresentação da documentação exigida, implicará na perda
do direito à vaga.
4. DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA:
a) Certificado de Conclusão do Ensino Médio ou Certificação do ENEM ou equivalente
(fotocópia com apresentação do original);
b) Histórico Escolar do Ensino Médio ou equivalente (fotocópia com apresentação do
original);
c) Documento de identificação com foto, válido em todo o território nacional (fotocópia
com apresentação do original);
d) CPF (fotocópia com apresentação do original);
e) Título de Eleitor (fotocópia com apresentação do original) e Certidão de quitação
eleitoral, para maiores de 18 (dezoito) anos;
f) Certidão de Nascimento ou Casamento (original e fotocópia);
g) Carteira de Reservista (fotocópia com apresentação do original) para maiores de 18
(dezoito) anos do sexo masculino;

h) Procuração simples, por instrumento particular (quando por terceiros);
i) Declaração de pertencimento a uma etnia indígena da Bahia, emitida por organização
indígena devidamente constituída ou por Cacique que represente a respectiva
comunidade ou etnia;
j) Comprovação de vínculo como Docente na Educação Escolar Indígena no ano de
2018, emitida pela instituição oficial em que atua (para o candidato indígena convocado
na reserva de vagas para Professores Indígenas, ainda que esteja exercendo a função de
diretor, coordenador pedagógico ou outra atividade determinada pela Coordenação da
Educação Básica).
5. PREENCHIMENTO DAS VAGAS
5.1 Em conformidade com o Projeto Político Pedagógico do Curso, as 60 (sessenta)
vagas oferecidas através do Processo Seletivo Vestibular 2018 - LICEEI/UNEB serão
distribuídas entre 03 (três) habilitações:
Habilitação
Linguagens e Artes
Ciências Humanas e Sociais
Ciências da Natureza e Matemática
TOTAL

Vagas
20
20
20
60

5.2 As vagas serão preenchidas pelo sistema de classificação, considerando-se o total de
pontos obtidos pelo candidato e obedecendo-se à ordem decrescente da pontuação final
atingida, sendo matriculados os candidatos convocados até o limite de vagas
determinado para cada habilitação.
5.3 No processo de preenchimento das vagas por habilitação respeitar-se-ão os seguintes
critérios para o estabelecimento de preferência e desempate entre os convocados, por
ordem de aplicação:
I) a maior pontuação final obtida no processo seletivo;
II) a idade maior, considerando dia, mês e ano.
5.4. Em hipótese alguma haverá possibilidade de mudança na habilitação escolhida.
6. DISPOSIÇÕES FINAIS:
6.1 Todos os documentos devem ser legíveis, sem rasura ou dilaceração.

6.2 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.
6.3 O candidato que tiver concluído o Ensino Médio em país estrangeiro deverá
revalidar o histórico escolar e o certificado de conclusão do Ensino Médio na Secretaria
Estadual de Educação.
6.4 Os candidatos que desejarem solicitar aproveitamento de estudo e/ou dispensa de
disciplina(s)/componente(s) curricular(es) concluído(s) em curso superior, deverão
apresentar
para
análise,
Histórico
Escolar
e
programa(s)
da(s)
disciplina(s)/componente(s) curricular(es) cursada(s), para análise, devidamente
autenticadas pela Instituição de origem.
6.5 Para atendimento do disposto no item 3.7, do Edital nº 080/2018 – que rege o
Processo Seletivo Vestibular 2018 - LICEEI/UNEB –, entender-se-á comunidade como
município.
6.6 A UNEB não se responsabilizará por alimentação, passagem, transporte e/ou
hospedagem para os discentes durante o período de matrícula ou do tempo
Universidade.
6.7 Nos termos do Art. 166 do Regimento Geral da Universidade é vedada a matrícula
simultânea do candidato em mais de um curso da UNEB.
6.8 O candidato classificado perderá o direito à vaga se não atender ao disposto na Lei
nº 12.089 de 11/11/2009 que proíbe que uma mesma pessoa ocupe duas vagas
simultâneas em Instituições Públicas de Ensino Superior.
6.9 Nos termos do Art. 17, X, da Instrução Normativa nº 002/2007 (Regulamento de
Matrícula da UNEB), constatada, a qualquer tempo, fraude ou inidoneidade na
documentação ou em quaisquer informações prestadas, a matrícula do discente será
cancelada, com a consequente anulação do vínculo.

GABINETE DA REITORIA DA UNEB, 19 de setembro de 2018.
José Bites de Carvalho
Reitor

