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UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ (UESC)
Campus Prof. Soane Nazaré de Andrade – Rodovia Jorge Amado, KM. 16
Fone: Reitoria (73) 3680-5311 – Fax: (73) 3689-1126
CEP: 45.662-900 – Ilhéus – Bahia – Brasil
E-mail: reitoria@uesc.br
PORTARIA REITORIA UESC Nº 139

A Reitora da Universidade Estadual de Santa Cruz – UESC, no uso de suas atribuições,


RESOLVE

Art. 1º - Alterar Cronograma de atividades previstas no Edital n.º 254/2014, que abriu inscrições para a seleção de candidatos para a primeira turma do Curso de Especialização/Pós-Graduação Lato Sensu em EDUCAÇÃO FÍSICA ADAPTADA,na forma que indica: 

2. SELEÇÃO 

1ª etapa:
Dia 09.02.2015
Divulgação do resultado da homologação das inscrições.
2ª etapa:
·	Dia 10 a 12.02.2015
Análise da justificativa e do Curriculum Vitae.
·	Dia 19.02.2015
Divulgação dos selecionados para entrevista. Os candidatos serão informados das datas, horários e locais da entrevista, através de publicação na página da UESC.
3ª etapa:
·	Dia 25 e 26.02.2015
Entrevista.
·	Dia 02.03.2015
Divulgação do resultado final.
3. DA MATRÍCULA:

Período
De  9 a 11 de março de 2015
Local
SEPOG - 1º andar da torre administrativa - UESC
Horário
Das 8h00 às 12h00 e das 13h00 às 15h30 
6.   DO INÍCIO DAS AULAS:

6.1. Data: à divulgar 
6.2. O calendário para o ano de 2015 será divulgado posteriormente pela secretaria do curso, através do email : espefa@uesc.br

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, permanecendo inalteradas as demais disposições contidas no Edital UESC n. 254/2014.

Campus Prof. Soane Nazaré de Andrade, 6 de fevereiro de 2015.


ADÉLIA MARIA CARVALHO DE MELO PINHEIRO
REITORA
EDITAL UESC N° 254
ABERTURA DE INSCRIÇÕES
SELEÇÃO DE CANDIDATOS PARA O CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO/PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU EM “EDUCAÇÃO FÍSICA ADAPTADA” – TURMA 2015 a 2016.
A Reitora da Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC), no uso de suas atribuições, torna pública a abertura das inscrições para a seleção de candidatos para a primeira turma do Curso de Especialização/Pós-Graduação Lato Sensu em EDUCAÇÃO FÍSICA ADAPTADA, circunscritas às seguintes normas:

DA CLIENTELA, DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA, VAGAS E INSCRIÇÕES. 

 CLIENTELA
Podem candidatar-se profissionais com graduação em Cursos de Licenciatura em Educação Física. 
 DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA
Formulário de inscrição preenchido conforme modelo disponível no Anexo do Edital
	Justificativa preenchida conforme Modelo e Orientações do Anexo do Edital

	Cópia autenticada do diploma de Nível Superior (reconhecido pelo MEC), ou certidão ou declaração de conclusão do Curso. Nos dois últimos casos, o candidato, se aprovado, deverá apresentar a cópia autenticada do Diploma no prazo máximo de 12 meses, contados a partir da data da matrícula, sob pena de desligamento do curso. 
	Cópia autenticada do Histórico Escolar da Graduação.

Curriculum Vitae no formato Lattes completo, atualizado e cadastrado no banco de dados do CNPq (http://www.cnpq.br) em uma via, devidamente comprovado, encadernado na ordem cronológica dos documentos (a partir de 2009) aparecem no Curriculum Lattes (ver maiores orientações nas observações do item 2 - Da seleção).
Duas fotos 3X4 (recentes e coloridas).
	Cópia da Carteira de Identidade, CPF e do Título de Eleitor.
Cópia da certidão de nascimento (para os solteiros) ou da certidão de casamento (caso títulos e documentos estejam com o nome de solteira e a portadora for casada).
	Comprovação de vínculo empregatício efetivo como docente da Educação Básica da Rede Pública (estadual e municipal) de ensino do Estado da Bahia.
DAS VAGAS 
A seleção objetiva o preenchimento de 50 vagas, sendo 30, prioritariamente, para docentes, com vínculo empregatício efetivo na educação básica da Rede Pública (estadual e municipal) de ensino do Estado da Bahia e as demais vagas para profissionais da educação vinculados a outras instituições de caráter educacional. 
Podem candidatar-se às Vagas Institucionais os docentes e demais funcionários do quadro efetivo da UESC, conforme Resolução CONSU 06/2013 (Art. 96).
Art. 96 - Todos os Cursos de Pós-Graduação da UESC deverão abrir vagas para atender a demanda interna, denominada de Vaga Institucional, no percentual mínimo 10% (dez por cento) sobre as vagas oferecidas para cada curso.
Parágrafo Único – Só poderão candidatar-se à Vaga Institucional os servidores do quadro efetivo da UESC.
Na hipótese de não preenchimento das vagas institucionais, estas poderão ser destinadas a candidatos classificados como excedentes, a critério da coordenação do curso.
 DAS INSCRIÇÕES 
Período: De 12/12/2014 a 30/01/2015.
Horário: Das 08h00 às 16h00.
Local: Protocolo Geral da UESC, Pavilhão Adonias Filho, térreo.
As inscrições poderão ser feitas diretamente pelo candidato, por procuração registrada em cartório ou pelo serviço de encomendas (Correios/SEDEX ou similar), com data máxima de postagem até 30 janeiro de 2015, no seguinte endereço: Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC); Departamento de Ciências da Saúde(DCSAU), Rodovia Jorge Amado, Km 16. Bairro: Salobrinho, Ilhéus - BA. CEP 45662-900, endereçado: A Coordenação do Curso de Pós-Graduação de especialização Lato Sensu em EDUCAÇÃO FÍSICA ADAPTADA. 
Toda e qualquer inscrição somente será efetivada com a documentação exigida completa e de uma só vez. A constatação do não atendimento de qualquer dos requisitos apresentados neste edital, em qualquer etapa do processo seletivo, inviabilizará a continuidade de participação do candidato no respectivo processo. 
Os documentos dos alunos não aprovados no processo de seleção ficarão à disposição, para serem retirados, na Secretaria do Departamento de Ciências da Saúde (DCSAU), até 15 (quinze) dias após a divulgação do resultado final. Ao finalizar esse o prazo, estes não estarão mais disponíveis. 
DA SELEÇÃO: 
A seleção dos candidatos será realizada em 03 (três) etapas, a saber:
1ª Etapa: (eliminatória) – Homologação das inscrições.
2ª Etapa: (classificatória) – Análise da justificativa preenchida conforme modelo disponível na página-web do curso e análise do Curriculum Vitae, modelo Lattes.
3ª Etapa: (classificatória/eliminatória) – Entrevista (Justificativa para fazer o Curso).

OBS: Para a avaliação do Curriculum Vitae comprovado no modelo da plataforma lattes do CNPq, o candidato deve seguir as seguintes normas:
	Apresentar apenas os documentos a partir de janeiro de 2009.

As cópias de documentos devem ser encadernadas e dispostas em ordem cronológica decrescente (do mais recente para o mais antigo) e de acordo com os campos apresentados no Curriculum Vitae, no modelo da Plataforma Lattes.
O candidato deve destacar (grifar) as informações apresentadas em diário oficial, facilitando sua identificação no documento ou cópia.
Documentos ou cópias ilegíveis serão desconsiderados.
Cursos e atividades desenvolvidas no exterior devem vir acompanhados de tradução oficial.
Não incluir documentos relacionados ao estágio curricular obrigatório.
	Incluir apenas a documentação solicitada.
1ª etapa:
	Dia 04.02.2015


Divulgação do resultado da homologação das inscrições.
2ª etapa:
·	Dia 05 a 10.02.2015
Análise da justificativa e do Curriculum Vitae.
·	Dia 12.02.2015
Divulgação dos selecionados para entrevista. Os candidatos serão informados das datas, horários e locais da entrevista, através de publicação na página da UESC.
3ª etapa:
·	Dia 16 a 18.02.2015
Entrevista.
·	Dia 20.02.2014
Divulgação do resultado final.

	Todos os resultados serão publicados na página-web da UESC: http://www.uesc.br.


	A Classificação Final será calculada seguindo os seguintes critérios: Justificativa, peso 4 (quatro), Currículo Lattes, peso 2 (dois) e Entrevista, peso 4 (quatro).
	A média mínima exigida para aprovação é 7,0 (sete). Os candidatos aprovados serão selecionados por ordem decrescente das médias obtidas, respeitando-se o número máximo de vagas estabelecido. Na hipótese de empate, será classificado o candidato que obtiver maior nota na entrevista; e na persistência do mesmo, será favorecido o candidato com maior idade.
	A Banca Examinadora será composta por 05 (cinco) docentes da UESC, três titulares e dois suplentes. O candidato que se julgar prejudicado com o resultado de cada uma das etapas poderá encaminhar recurso à Comissão, no prazo máximo de 24 horas, contadas a partir da divulgação dos respectivos resultados.

Não caberá recurso à avaliação da entrevista.
A classificação dos candidatos às vagas destinadas a demanda interna da UESC (docentes e demais funcionários efetivos) ocorrerá em separado, quando da publicação dos resultados.
3. DA MATRÍCULA:

Período
De 23 a 25 de fevereiro de 2015.
Local
Secretaria de Pós-graduação – Parque Desportivo da UESC
Horário
Das 8h00 às 12h00 e das 13h00 às 15h30 

O candidato selecionado deverá efetuar matrícula no início de cada semestre para garantir a continuidade dos seus estudos.

     4. DO CURSO: o curso será modular.

     5. VALOR DO CURSO: o curso será gratuito.

6.   DO INÍCIO DAS AULAS:

6.1. Data: 27 de fevereiro de 2015.
6.2. O calendário para o ano de 2015 será divulgado posteriormente na secretaria do curso.

7.  DAS DISPOSIÇÕES GERAIS: 
7.1. Os casos omissos serão definidos pela Coordenação do Curso.
7.2.  Os docentes efetivos da Rede Estadual de ensino poderão obter bolsa auxílio, de acordo com critérios que serão estabelecidos pela Secretaria de Educação do Estado da Bahia.
7.3. O curso terá seu início após o repasse financeiro da Secretaria de Educação da Bahia. 
Campus Prof. Soane Nazaré de Andrade, 8 dezembro de 2014.




ADÉLIA MARIA CARVALHO DE MELO PINHEIRO
REITORA

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO
FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO
Venho requerer ao Departamento de Ciências da Saúde (DCSAU) da Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC), minha inscrição para o processo de seleção para ingresso na do Curso de Pós-Graduação Lato Sensu em “EDUCAÇÃO FÍSICA ADAPTADA”.
Nome completo:

RG:

Data de emissão:

Org. Expedidor/UF:

CIC/CPF:

Data de nascimento:

Naturalidade:

Nacionalidade:

Estado Civil:

Sexo:

Título de eleitor:

Seção:
Zona:
Cônjuge:

Filiação:
Pai:                                                                                        
Mãe: 
Endereço residencial:

Bairro:

Cidade:

UF:

CEP:

Cx. Postal

Telefone Fixo:
(    ) 
Celular:

E-mail:

Vínculo empregatício?
 (     ) SIM              (     )NÃO
Instituição:

Endereço profissional:

Bairro:

Cidade:

UF:

CEP:

Telefone:
(     )
Tempo de Serviço:

Cargo/Função:

E-mail:

Curso de Graduação:

UF:

País:

Instituição:

Ano de Conclusão:

Local e data
_________________, ______ de ________________ de ________.

_______________________________________
                    Assinatura do Candidato



UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ (UESC)
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO
FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO

Declaração

Declaro, para os devidos fins, ter conhecimento de que:
1.	São condições para admissão neste curso de Pós-Graduação:
a)	apresentar todos os documentos solicitados para matrícula;
b)	Cumprir com as especificações especificadas no edital vigente;
2.	A seleção terá validade apenas para matrícula no semestre realizado.
3.	 O candidato que não efetivar sua matrícula perderá o direito à vaga que poderá ser preenchida por aquele imediatamente classificado.
4.	Esta inscrição será anulada irrevogavelmente caso as informações prestadas nesta ficha não possam ser comprovadas.
5.	Os candidatos aprovados na seleção devem dispor de, no mínimo, 20 horas semanais para dedicar-se aos estudos.

Ilhéus, ______ de _______________________________de ______.

_________________________________________
Assinatura do Candidato



>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO
NÚMERO DA INSCRIÇÃO:
NOME DO CANDIDATO:
DATA DA INSCRIÇÃO:
                                                                                                                                                    __________________________                                                    _______________________
ASSINATURA DO CANDIDATO                                                        PROTOCOLO GERAL













MODELO DE JUSTIFICATIVA
Seleção de Candidatos
NOME DO CANDIDATO

Código do Candidato


Preenchido pela coordenação de seleção

Orientações:
 Máximo de 25 linhas, espaçamento simples, alinhamento justificado. Fonte Arial; tamanho letra 12; Margens: Superior: 3 cm, Inferior: 3 cm, Esquerda e Direita: 2 cm.
	Apresentar interesses e expectativas em cursar a Pós. e Expor sinteticamente as intenções de pesquisa para o Trabalho de Conclusão de Curso (TCC/Artigo).

