EDITAL N° 077/2016
Referente ao Aviso N° 104/2016, publicado no D.O.E. de 03/08/2016.

O REITOR DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA (UNEB), no uso de suas
atribuições legais e regimentais, torna público a abertura das inscrições para o Processo
Seletivo do Curso de Pós-Graduação lato sensu - Especialização em Educação Infantil,
ofertado pelo Departamento de Ciências Humanas e Tecnologias (DCHT), Campus XVI
da UNEB em Irecê, aprovado pelo Conselho Universitário (CONSU) por meio da Resolução
nº 947/2012, publicado no Diário Oficial do Estado (D.O.E) de 8 e 9/12/2012, conforme
abaixo discriminado:
1. DO CURSO
1.1. Serão ofertadas 40 (quarenta) vagas;
1.2. 40% (quarenta) das vagas são destinadas para negros e 5% (cinco) para indígenas –
candidatos declarados no ato da inscrição, conforme Resolução CONSU nº 468/07, DOE de
16/08/2007;
1.3. 10% das vagas são destinadas para funcionários (professores e técnico administrativos)
do DCHT/Campus XVI que terão direito à isenção tanto da taxa de inscrição quanto das
parcelas mensais durante todo o Curso;
1.4. O curso terá carga horária de 465 (quatrocentos e sessenta e cinco) horas mais 105 (cento
e cinco) horas de Trabalho Monográfico, totalizando 570 (quinhentos e setenta) horas;
1.5. O Curso terá duração de 18 (dezoito) meses, correspondendo a 3 (três) semestres letivos,
durante o qual, deverão ser integralizados 11 (onze) disciplinas obrigatórias, que será
organizado em 02 (dois) encontros mensais (as sextas-feiras, sábados e aos domingos) e 05
(cinco) meses após o término da última disciplina para defesa Monografia;
1.6. Poderão concorrer às vagas, constantes deste Edital, portadores de diploma de graduação
em Pedagogia e áreas afins que possuam interesse em Educação Infantil.
2. DO LOCAL DE INSCRIÇÃO
2.1.
Os
interessados
devem
preencher
ficha
(disponível
no
blog
http://unebcampus16.blogspot.com.br e no Prédio do DCHT/Campus XVI, no período de
18/08 à 19/09/2016, no horário das 08h às 11h e das 14h às 17h na sala do NUPE. Telefone
(74) 3641-4532;
2.2. Serão aceitas inscrições por procuração;
2.3. Poderão ser realizadas inscrições via Correios (SEDEX), desde que postadas dentro do
prazo estabelecido para inscrição. As propostas deverão ser endereçadas a Universidade do
Estado da Bahia (UNEB), Departamento de Ciências Humanas e Tecnologias (DCHT –
Campus XVI) – NUPE – UNEB, KM 353, BA 052 – Estrada do Feijão, Irecê-BA. CEP:
44.900.000;

2.4. Poderão ser realizadas inscrições Online, através do preenchimento da ficha (disponível
no site) e enviar em anexo, juntamente com TODOS os documentos exigido para o e-mail:
educinfantiluneb@hotmail.com. Em hipótese alguma, será efetivada inscrição com
documentação incompleta, rasurada ou ilegível. Para evitar transtornos, as inscrições nessa
modalidade só poderão ser realizadas até o dia 12/09/2016. Assim, no dia posterior
divulgaremos relação com o nome das pessoas que fizeram inscrições por e-mail. Além de
enviar um e-mail confirmando ou não a realização da inscrição (isso poderá ocorrer em
função da ausência de algum documento). Em caso da não confirmação da inscrição por email, o candidato poderá procurar pessoalmente o NUPE para nova tentativa de realização da
inscrição até a data indicada para inscrição presencial, conforme estabelecido no item 2.3
deste Edital.
3. DOS DOCUMENTOS EXIGIDOS PARA A INSCRIÇÃO
O candidato deverá apresentar, no ato da inscrição, o formulário de inscrição devidamente
preenchido (disponibilizado no NUPE ou blog http://unebcampus16.blogspot.com.br,
juntamente com os seguintes documentos:
3.1. Diploma ou certificado de conclusão do curso de Graduação com Histórico Escolar;
3.2. Curriculum Vitae (Lattes ou comum);
3.3. Cópia de documentos pessoais (RG e CPF);
3.4. Cópia da certidão de nascimento;
3.5. Cópia do certificado de reservista (sexo masculino);
3.6. Formulário de inscrição;
3.7. Comprovante de pagamento da taxa de inscrição;
3.8. Cópia do Título de eleitor;
3.9. 02 (duas) fotos 3 X 4;
3.10. Comprovante de residência.
As cópias dos documentos que comprovam o currículo serão entregue pelo candidato, no dia
da prova escrita.
4. DAS TAXAS ACADÊMICAS
4.1. Inscrição: 50,00 (cinquenta reais)
Matrícula: 50,00 (cinquenta reais)
O Curso é autofinanciável e terá o valor de R$ 900,00 (novecentos reais) pagos em 18
(dezoito) parcelas mensais de R$ 50,00 (cinquenta reais) depositados em nome do DCHT Campus XVI / Banco do Brasil / Agência: 3832-6 / Conta nº 991.825-6, depósito identificado.
5. DO INÍCIO DO CURSO
O Curso terá início em 28 de outubro de 2016, Turma 02, sexta-feira das 19h às 22h30min, e
sábado e domingo das 08h às 17h no Prédio de DCHT/Campus XVI.

6. DO PROCESSO DE SELEÇÃO
O processo de seleção constará de duas etapas:
6.1. 1ª Etapa: Prova Escrita
Haverá uma oficina (de uma hora de duração) envolvendo os candidatos no dia 24/09/2016, às
8h, no auditório da UNEB/Campus XVI-Irecê, com o objetivo de fomentar reflexões sobre
processos formativos e a Pós-Graduação em Educação Infantil (anexo I). Após esse momento,
cada candidato terá 3 (três) horas para produção do texto que terá como questão norteadora:
• Relação do candidato com a Pós-Graduação em Educação Infantil.
6.2. 2ª Etapa: Análise do currículo
• Os candidatos deverão entregar, no dia da prova escrita, comprovação do currículo;
• Os currículos serão analisados e pontuados de acordo com o barema (anexo II), construído
pela equipe responsável pelo Curso.
7. RESULTADO
7.1 Resultado preliminar: 04/10/2016;
7.2 Resultado final: 10/10/2016.
8. INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS
8.1. O candidato que desejar interpor recurso contra o resultado preliminar, somente poderão
fazê-lo até 48h após a divulgação dos resultados;
8.2 O processo de interposição de recurso deverá ser realizado diretamente no NUPE, através
do preenchimento de formulário próprio, assinado pelo próprio requerente;
8.3. Não será aceito recurso fora do prazo nem pedido de revisão de recurso que tenha sido
indeferido.
9. DA MATRÍCULA
O candidato selecionado deverá matricular-se pessoalmente ou por procuração junto à
Secretaria do Curso, no período 13 à 18/10/2016 das 8h às 11h e das 14h às 17h na sala do
NUPE.

10. INFORMAÇÕES ADICIONAIS
O Candidato selecionado que não comparecer no prazo estipulado para efetivação da
matrícula perderá sua vaga e será procedida nova chamada, respeitando-se ordem de
classificação.
À Coordenação reserva-se o direito de decidir sobre o cancelamento da oferta do Curso sob
sua responsabilidade, caso o número de candidatos selecionados seja inferior a 70% do total
de vagas ofertadas pelo respectivo Curso.
GABINETE DA REITORIA DA UNEB, 02 de agosto de 2016.

José Bites de Carvalho
Reitor

ANEXO I - BAREMA DE AVALIAÇÃO DA PROVA ESCRITA
CRITÉRIOS
Domínio e apropriação de conceitos
Capacidade de análise e síntese
Consistência argumentativa
Apresentação, desenvolvimento, conclusão e articulação das
ideias com o tema proposto
Uso das Normas da Língua Portuguesa
RESULTADO FINAL

PONTUAÇÃO
Máximo Obtido
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
10,0

ANEXO II - BAREMA DE AVALIAÇÃO DO CURRÍCULO
(Composto por 3 secções - Total 50 pontos – A média será o resultado da quantidade
pontos dividido por 5)

SECÇÃO I - FORMAÇÃO ACADÊMICA E COMPLEMENTAR
(no máximo 20,0 pontos)

CRITÉRIOS
Graduação na área ou correlata
Aperfeiçoamento na área (mínimo de 60
horas)
Aperfeiçoamento na área de
educação(mínimo de 20 horas)
Aperfeiçoamento na área de educação
infantil (mínimo de 20 horas
Participação em eventos científicos:
Congressos,
Workshop, Semanas
e
Encontros (mínimo de 20 horas)
SUBTOTAL DE PONTOS

PONTUAÇÃO
PONTUAÇÃO
MÁXIMO
POR TÍTULO
2
2,0
4

1,0

4

1,0

4

1,5

5

0,5

OBTIDO

SECÇÃO II- PRODUÇÃO CIENTÍFICA
(no máximo 10,0 pontos)

CRITÉRIOS
Publicação de trabalhos em eventos
científicos
Apresentação de trabalhos científicos
artigos e resumos expandido
SUBTOTAL DE PONTOS

PONTUAÇÃO
PONTUAÇÃO
MÁXIMO
POR TÍTULO
03

3,0

03

2,5

OBTIDO

SECÇÃO III - EXPERIÊNCIAS PROFISSIONAIS E ACADÊMICA
(no máximo 20,0 pontos)

CRITÉRIOS
Atuação como docente em educação
(mínimo de 1 ano)
Atuação como docente na Educação Infantil
(mínimo de 1 ano)
Docência na educação básica em espaços
não-formais (mínimo de 1 ano)
Participação como membro da equipe
executora de formação de professores
Participação como membro da equipe
executora de formação de professores de
Educação Infantil
Atuação como monitor de extensão/ensino
na graduação (mínimo de 1 semestre)
Atuação como Bolsista de Iniciação à
docência na graduação (mínimo de 1
semestre)
Atuação como Bolsista de Supervisão no
PIBID (mínimo de 1 semestre)
SUBTOTAL DE PONTOS
NOTA FINAL

PONTUAÇÃO
PONTUAÇÃO
MÁXIMO
POR TÍTULO
5

2,0

5

2,0

3

1,5

3

2,0

3

1,5

3

2,0

2

2,0

2

2,0

50/5

OBTIDO

