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PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO
CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM ENSINO DE BIOLOGIA
1. Objetivo:
O presente processo seletivo simplificado é complementar ao edital Edital Nº 17/2014 –
CIAR/UFG, tendo por objetivo fornecer aos candidatos interessados o provimento de vagas
remanescentes do Curso de Especialização em Ensino de Biologia – Modalidade a
Distância.
Esse processo seletivo terá validade somente para o preenchimento de 10 vagas do Curso
de Especialização em Ensino de Biologia – Modalidade a Distância, turma de 2014 para o
Polo de Goianésia-GO.
O processo seletivo será realizado segundo as regras aqui dispostas, as quais a Instituição se
obriga a cumprir e que os candidatos que nele se inscreverem declaram conhecer e com elas
concordar.
2. Informações gerais:
 Local de Inscrição: Polo de Apoio Presencial da UAB de Goianésia
Endereço: Rua 37, nº 354, Bairro Santa Luzia, CEP 76380-000, Goianésia-GO
 Data de Inscrição: de 26/08/2014 à 28/08/2014 no horário de funcionamento do polo
 Realização da Prova Presencial: dia 28/08/2014 das 19:00 às 22:00, no polo UAB de
Goianésia
 Especificações da Prova: dissertação em uma página sobre o tema: “Perspectivas em
EAD e Ensino de Biologia”
 Divulgação do Resultado: 30/08/2014 no polo UAB de Goianésia.
 Serão aprovados os candidatos cuja nota obtida na avaliação for igual ou superior
a 7,0 (sete), na escala de zero a dez.
 Ocorrendo empate na nota final do processo seletivo, terá preferência o candidato
com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, na forma do disposto no
parágrafo único do art. 27 da Lei n. 10.741, de 1º/10/2003 (Estatuto do Idoso).
 Persistindo o empate, terá preferência o candidato que for licenciado em Ciências
Biológicas.

 Persistindo, ainda, o empate, terá preferência o candidato de maior idade.
3. Requisitos para Inscrição:
Poderão ser inscrever candidatos graduados em Ciências Biológicas e/ou áreas afins do
conhecimento. O Curso é destinado a portadores de diploma de ensino superior reconhecido pelo
MEC, sendo que 50% (cinquenta por cento) das vagas em cada polo serão preenchidas
prioritariamente por docentes da rede pública estadual ou municipal em atividade na educação
básica. Não será cobrada taxa de inscrição.
Serão exigidos no ato da inscrição:
a) Cópia e Original do Documento de identidade (RG ou outro documento expedido por órgão
público que, por lei federal, valha como identidade) e CPF;
b) Cópia do Comprovante de endereço;

c) Cópia e Original do Diploma ou declaração de conclusão de curso de graduação
reconhecido pelo MEC, ou declaração da possibilidade de sua conclusão até o início do
Curso de Especialização.
d) Documento comprobatório de atividade docente na educação básica, apenas para os
candidatos às vagas reservadas.
4. Matrícula
O candidato aprovado e classificado dentro do número de vagas ofertadas neste processo
seletivo deverão efetuar sua matrícula na secretaria do polo UAB de Goianésia no dia
30/08/2014.
No ato da matrícula, serão exigidos os seguintes documentos do candidato classificado:
a) originais dos documentos exigidos no ato da inscrição;
b) requerimento em formulário próprio, disponível no polo;
c) uma foto 3x4, recente;
d) cópia da certidão de casamento, caso haja alteração no nome do candidato;
O candidato aprovado que, por qualquer motivo, não efetuar a matrícula no prazo estabelecido
pelo presente edital perderá o direito à vaga e será substituído pelo candidato imediatamente
subsequente na lista de classificação, não podendo, por isso, pleitear matrícula, ainda que
existam vagas.
Catalão, 25 de Agosto de 2014.
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