
ATENÇÃO: 
 

 
ESCLARECIMENTO   RECEBIDO EM 28/09/2018 

 
INSCRIÇÃO PROCESSO SELETIVO/2019  -  

 

  

-   Docentes “V” 2016, 17 ou 18, que já confirmaram suas inscrições, tendo confirmado 
sua inscrição em Agosto, já serão classificados como Candidatos à Contratação. 
  
-   Os docentes “V” 2016, 17 ou 18 , ou docentes que não possuem experiência nem os 
itens de avaliação requeridos no Edital,  não precisam comparecer na Diretoria, nesse 
período. 
  
-  Docentes que são da Categoria “V” 2015 somente, ou “V” 2015 com “O” 2016, 17 ou 
18 precisam confirmar sua inscrição na DE e fazer o processo seletivo, caso tenham títulos 
a entregar. Provavelmente possuem tempo para inserir na avaliação, e assim, devem 
entregar o anexo de tempo para participar da avaliação por títulos. 
  
-  Pode aceitar candidatos que tenham somente o Magistério, não constou no Edital para 
que não se confunda o Edital do Processo Seletivo com Edital de Concurso (no concurso 
não pode ingressar com Magistério, tem que ter Pedagogia) 
  
-  Pode aceitar candidatos que estão no penúltimo ano. 
Para quem hoje está no penúltimo ano, mas que em 07 a 09/01/19 entregará o 
comprovante de matrícula do último ano. Se entregar, atualiza o sistema de formação 
curricular com o devido semestre, e na classificação final sairá como “Aluno de último 
ano”.  
Se não entregar o comprovante de matrícula do último ano de 07 a 09/01/19, não será 
classificado, pois a mínima formação tem que ser como “Aluno de último ano”. 
 
- Os alunos de último hoje, durante o processo, serão classificados no Portalnet – 
Classificação, no grupo “Aluno de último ano”. 
 - Caso entreguem de 07 a 09/01/19 o certificado de conclusão com histórico e data da 
colação, a DE deve atualizar o sistema de formação curricular com a data de conclusão 
de curso, e assim, ficarão classificados no grupo “Disciplina Específica” (se licenciados), 
ou nos demais (Bacharel, Tecnólogo, etc, desde que tenham a data de conclusão). Na 
classificação final, o sistema levará em consideração as informações atualizadas de 07 a 
11/01/19. 
-  Caso não entreguem o solicitado de 07 a 09, serão classificados como aluno de último 
ano. 

 


