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PROCESSO SELETIVO PARA INGRESSO NO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO 

“ESPECIALIZAÇÃO EM LETRAS E LINGUAGENS” 

 

A REITORA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA, no uso da 

competência que lhe foi delegada pela Portaria nº 113, de 22 de janeiro de 2008, do Ministro do 

Estado da Educação, publicada no Diário Oficial da União, de 23 de janeiro de 2008, torna 

público, para conhecimento dos interessados, o processo de seleção dos candidatos ao curso de 

Pós-Graduação “ESPECIALIZAÇÃO EM LETRAS E LINGUAGENS” nos termos 

estabelecidos neste edital. 

 

I - DA INSCRIÇÃO 

As inscrições para o processo seletivo do Curso de Especialização estarão abertas no 

período de 02/11/2009 até 20/11/2009, nos seguintes dias e turnos:  

  Segunda-feira, quarta-feira e sexta-feira: tarde (das 13h30min às 17h30min); 

  Terça-feira e quinta-feira: manhã (das 8h às 12h) e noite (das 18h30 às 22h30). 

O local das inscrições será na secretaria do Curso na Rua Carlos Barbosa, sem número, 

Bairro Getúlio Vargas, Bagé/RS. 

1) Poderão inscrever-se Profissionais do Ensino Fundamental e Médio, detentores de 

diploma de curso superior aprovado pelo MEC. 

2) É obrigatório o preenchimento da ficha de inscrição, disponível no endereço 

http://www.unipampa.edu.br. Após o preenchimento da referida ficha será gerada 

automaticamente a Guia de recolhimento da união (GRU) para pagamento da taxa de inscrição. 

O candidato deverá imprimir a ficha de inscrição e a guia de recolhimento. Somente serão 

aceitas inscrições realizadas pessoalmente no local definido ou por meio de procuração oficial e 

mediante apresentação da ficha de inscrição que deverá estar acompanhada da seguinte 

documentação: 

a) Fotocópia do Diploma de Graduação autenticada ou acompanhada do 

original; 

b) Fotocópia da carteira de identidade e do CPF e 01 foto 3x4; 

c) Currículo Profissional documentado com fotocópias dos respectivos 

comprovantes; 

d) Entrega de um memorial descritivo da vida acadêmica e profissional (de 02 a 

05 páginas); 

e) Fotocópia do comprovante de pagamento da taxa de inscrição, por meio do 

recolhimento via GRU (Guia de Recolhimento da União) do valor de R$ 50,00 

(cinqüenta reais). A GRU será gerada automaticamente após o envio do 

formulário de inscrição a ser preenchido no endereço 

http://www.unipampa.edu.br. 

3) Nenhum candidato poderá participar de qualquer etapa do processo de seleção caso a 

sua respectiva documentação não esteja de acordo com a requerida neste edital. 

http://www.unipampa.edu.br/
http://www.unipampa.edu.br/


 

2 

 

II - DA SELEÇÃO 

A seleção será atribuição da Comissão de Coordenação Adjunta e compreenderá análise 

de currículo profissional com a documentação comprobatória, análise do memorial descritivo e entrevista, 

a ser realizada entre os dias 25, 26 e 27/11/2009. 

 

III – DOS CRITÉRIOS DE SELEÇÃO 

Os candidatos inscritos serão selecionados por meio da análise do Currículo 

Profissional, priorizando aqueles que atuem nas seguintes áreas: Língua Portuguesa, Literaturas 

de Língua Portuguesa, Línguas Estrangeiras (Espanhol ou Inglês) e respectivas literaturas. 

A classificação se dará em três classes, conforme segue: 

CLASSE 1: candidatos que atuem na rede pública de ensino, sem nenhum curso de pós-

graduação realizado;   

CLASSE 2: candidatos que atuem na rede pública de ensino, com curso de pós-graduação 

realizado em alguma das áreas prioritárias; 

CLASSE 3: candidatos que atuem na rede privada de ensino. 

A seguir, os candidatos serão reclassificados em cada classe conforme os seguintes 

critérios, em ordem prioritária aplicação: 

1º CRITÉRIO: professores efetivados através de concurso público; 

2º CRITÉRIO: maior tempo de docência no ensino público; 

3º CRITÉRIO: maior tempo de docência.  

 

Os primeiros candidatos serão selecionados da classe 1, seguindo a ordem estabelecida 

pela aplicação dos critérios 1, 2 e 3, sendo escolhidos para as vagas remanescentes os candidatos 

da classe 2 e posteriormente da classe 3 (em ambas as classes será estabelecida a ordem segundo 

a aplicação dos critérios 1, 2 e 3). 

O Memorial descritivo da vida acadêmica e profissional, bem como a entrevista, serão 

utilizados pela Comissão de Coordenação Adjunta como instrumentos para aproximação e 

conhecimento dos candidatos,  no que tange aos propósitos e condições de empenho no curso 

ambicionado. 

 

IV - DAS VAGAS 

Serão disponibilizadas 40 vagas no processo seletivo. 

 

V - DA MATRÍCULA 

Os candidatos que forem aprovados e classificados na etapa de seleção deverão 

comparecer à secretaria do Curso para efetivar a matrícula, portando os demais documentos 

exigidos: 

a) Fotocópias do Título Eleitoral e Comprovantes de votação na última eleição 

(2 turnos) autenticadas ou acompanhadas dos originais; 

b) Fotocópia do Certificado de quitação com o Serviço Militar autenticada ou 

acompanhada do original; 

c) Duas fotos 3x4. 
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VI - DATAS IMPORTANTES 
1) Período de Inscrições (na secretaria do Curso de Pós-Graduação): de 02/11/2009 até 

20/11/2009.  

2) Período de Entrevistas: 25/11/2009, 26/11/2009 e 27/11/2009. 

3) Divulgação do resultado final da seleção: 01/12/2009, na secretaria do Curso e/ou 

no site da Unipampa (http://www.unipampa.edu.br). 

4) Matrícula: 04/12/2009, 07/12/2009 e 08/12/2009 (manhã e tarde). 

5) Data prevista para início do curso: 12/03/2010. 

 

VII - DISPOSIÇÕES FINAIS 

Terão direito à matrícula os candidatos classificados até o limite máximo de vagas 

estipulado neste edital. 

 Deverá ser publicada uma listagem de suplentes a serem chamados, caso ocorra alguma 

desistência de candidatos aprovados que não efetivarem a matrícula. 

O candidato tem 48 horas após a publicação dos candidatos selecionados para recorrer à 

Reitoria da Unipampa sobre os resultados.  

 

Demais informações podem ser obtidas na secretaria do Curso, situada na Rua 

Carlos Barbosa, sem número, Bairro Getúlio Vargas, Bagé/RS, Fone: (53) 3247 2367, nos 

mesmos horários de inscrição para a seleção do Curso ou no endereço 

http://portais.unipampa.edu.br/bage. 

 

Bagé, 14 de outubro de 2009. 

 

 

 

                                                                       Maria Beatriz Luce 
                                                                                    Reitora Pro-tempore 

 

http://www.unipampa.edu.br/
http://portais.unipampa.edu.br/bage

