
 
 
 
 
 
 
 
 

Edital nº 39/2015 
 

PLATAFORMA FREIRE - PARFOR 
PROCESSO CLASSIFICATÓRIO - 2015 

 

 

 O Reitor da Universidade Católica de Santos - UniSantos, no uso de suas atribuições legais, estatutárias e 

regimentais, 

 

Considerando o Decreto nº 6.755/2009 que instituiu a Política Nacional de Formação de Profissionais do Magistério da 

Educação Básica, disciplinando a atuação da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES no 

fomento a programas de formação inicial e continuada; 

 

Considerando a Resolução CD/FNDE nº 13/2010, que estabelece as orientações e diretrizes para concessão e pagamento 

de bolsas de estudo e de pesquisa a docentes dos cursos especiais presenciais de primeira e segunda licenciatura e de 

formação pedagógica do Plano Nacional de Formação dos Professores da Educação Básica (PARFOR), ministrados por 

instituições de educação superior (IES) sob coordenação da CAPES, a serem pagas pelo Fundo Nacional de 

Desenvolvimento da Educação - FNDE; 

 

Considerando o Ofício Circular nº 18/2011 DEB/CAPES (Sparq nº 080597/2011), de 19 de outubro de 2011, da Diretoria 

de Educação Básica Presencial – DEB da CAPES, que trata do financiamento e dos procedimentos para efetivação das 

matrículas em turmas ofertadas no âmbito do PARFOR, na modalidade presencial; 

 

Resolve tornar públicas as normas para o Processo Classificatório dos candidatos selecionados pelas Secretarias de 

Educação das cidades de Bertioga, Cubatão, Guarujá, Itanhaém, Mongaguá, Peruíbe, Praia Grande, Santos e São Vicente, 

que compõem a Região Metropolitana da Baixada Santista ou pela Secretaria Estadual de Educação, e validados pela 

CAPES, com vistas à matrícula nas vagas remanescentes no Curso de Pedagogia, no período da noite. 

 

1. As inscrições para o Processo Classificatório serão realizadas pela Universidade Católica de Santos, a partir do 

Relatório de Candidatos Selecionados e Validados emitido pela CAPES, no período de 29 de abril à 8 de maio de 2015 e de 

acordo com o calendário PARFOR presencial 2015. 

 

2. A prova será realizada no dia 16 de maio de 2015, das 14h30 às 17h30, no Campus D. Idílio José Soares, localizado na 

Av. Conselheiro Nébias nº 300, em Santos (SP). 

 

3.  A prova será constituída de 40 (quarenta) questões objetivas com Conteúdo de Língua Portuguesa e Conhecimentos 

Gerais. 

 

4. As questões da prova serão em forma de múltipla escolha com 4 (quatro) alternativas, atribuindo-se para cada questão 

o valor de 2,5 (dois e meio) pontos. 

 

5. A classificação dos candidatos será por opção e pontuação, obedecendo à ordem decrescente de pontos obtidos, 

considerando-se como opção a escolha simultânea e indissociável de curso e período e como pontuação a somatória dos 

pontos pelo candidato. 

 

6. Os casos de empate serão decididos pelo critério de idade, dando-se preferência ao mais idoso. 

 

7. A UniSantos reserva-se o direito de não revisar as provas em circunstância alguma, não cabendo recurso de qualquer 

espécie. 

 

9. A UniSantos reserva-se o direito de não manter o oferecimento de opções em que as inscrições ou matrículas não 

tenham atingido o número de vagas ofertado ou que não atendem às exigências da Resolução CNE/CEB nº 2/97, do 

Conselho Nacional de Educação e atendendo aos termos do OFÍCIO CIRCULAR Nº 18/2011 DEB/CAPES. 

 

10. O resultado do Processo Classificatório estará disponível dia 18 de maio, a partir das 18h, na Secretaria Acadêmica, no 

campus Dom Idílio José Soares, na Av. Conselheiro Nébias, 300 – Santos – SP ou pelo telefone 0800-7705551. 

 

11. Os candidatos classificados deverão efetuar pré-matrícula, presencialmente e junto à Secretaria Acadêmica, no 

campus Dom Idílio José Soares, na Av. Conselheiro Nébias, 300 – Santos – SP, nas seguintes datas: 

 

1ª chamada: 19/05 e 20/05/2015 

Horário: das 11h às 20h30 

2ª chamada: 21 e 22/05/2015 

Horário: das 11h às 20h30 

 



 
 
 
 
 
 
 

12. No ato da pré-matrícula, o candidato deverá apresentar uma via autenticada dos seguintes documentos: 

 

a) Certidão de Nascimento ou Certidão de Casamento (esta torna-se obrigatória em caso de mudança de nome), 

b) Certificado de Conclusão e Histórico Escolar do Ensino Médio, ou Declaração de Conclusão do Ensino Médio atual 

fornecido pela Secretaria da Escola, 

c) Certificado Militar, 

d) Título de Eleitor, 

e) Duas fotografias 3x4 iguais e recentes. 

f) Comprovante de endereço; 

g) Comprovante de pagamento ou contracheque que caracterizem o exercício de função na Educação Infantil ou 

nas séries iniciais do Ensino Fundamental da Rede Pública de Ensino, ou Declaração do Diretor da Escola 

especificando a função na Educação Infantil ou nas séries iniciais do Ensino Fundamental da Rede Pública de 

Ensino conforme OFÍCIO CIRCULAR Nº 18/2011 DEB/CAPES. 

 

13. A autenticação será dispensada para o candidato classificado que apresentar o documento original juntamente com 

as cópias, que irão compor o seu prontuário. 

 

14. A Secretaria Acadêmica, a Direção do Centro de Ciências da Educação e Comunicação e a Equipe Pedagógica do Setor 

de Relacionamento com o Ensino Médio da Universidade Católica de Santos deverão tomar as medidas cabíveis para o 

bom e fiel cumprimento do presente Edital. 

 

Santos, 28 de abril de 2015. 

 

Prof. Me. Marcos Medina Leite 

Reitor 

 


