
 

 E D I T A L Nº004/REITORIA/2021 – 01 – RETIFICA EDITAL Nº004/REITORIA/2021 

  
Dispõe Sobre a retificação do Processo de 

Seleção Externa de Professores Doutores 

para atuarem como Docentes no Pós-

Graduação Stricto Sensu (mestrado) da 

Universidade Alto Vale do Rio do Peixe.  

  

A UNIVERSIDADE ALTO VALE DO RIO DO PEIXE - UNIARP, pessoa jurídica de 

direito privado, por meio do seu Reitor, no uso de suas atribuições regimentais e 

estatutárias, torna público a retificação do processo de contratação de professor doutor 

para o Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu Mestrado Profissional em Educação 

Básica, Linha de Pesquisa - Cultura, Ensino, Saúde e Formação Docente , cuja 

contratação deverá observar a Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, 

especificando os critérios de seleção presentes no Edital Reitoria 004/2021.  

  

ONDE SE LÊ: 

 

1. DAS INSCRIÇÕES   

  

1.6.5 O candidato deverá anexar à ficha de inscrição (Anexo II) a documentação exigida 

e obrigatoriamente ordenada conforme segue: 

 

f) Cópia dos diplomas da Pós-Graduação stricto-sensu (Mestrado e Doutorado em 

Educação), emitido por programas de Pós-Graduação, credenciados pela 

CAPES/MEC. A titulação em instituições estrangeiras deverá estar revalidada em 

instituições de Ensino Superior no Brasil; 

 

1.6.6 A não comprovação dos documentos arrolados no item 1.6.5, alíneas “g” a “”, 

implicará a não pontuação na fase de prova de títulos.   

 



 

1.7 A Comissão de Seleção conferirá a regularidade do pedido de inscrição, indeferindo 

os pedidos que não estiverem devidamente instruídos. Somente estarão habilitados à 

seleção os candidatos que entregarem todos os documentos exigidos no item 1.6.5, 

alíneas “a” a “k”.  

 

LEIA-SE: 

 

2. DAS INSCRIÇÕES   

  

1.6.5 O candidato deverá anexar à ficha de inscrição (Anexo II) a documentação exigida 

e obrigatoriamente ordenada conforme segue: 

 

f) Cópia dos diplomas da Pós-Graduação stricto-sensu (Mestrado em Educação ou 

área afim e Doutorado em Educação), emitido por programas de Pós-Graduação, 

credenciados pela CAPES/MEC. A titulação em instituições estrangeiras deverá estar 

revalidada em instituições de Ensino Superior no Brasil; 

 

1.6.6 A não comprovação dos documentos arrolados no item 1.6.5, alíneas “a” a “j” e 

"l", implicará a não pontuação na fase de prova de títulos.  

 

1.7 A Comissão de Seleção conferirá a regularidade do pedido de inscrição, indeferindo 

os pedidos que não estiverem devidamente instruídos. Somente estarão habilitados à 

seleção os candidatos que entregarem todos os documentos exigidos no item 1.6.5, 

alíneas “a” a "j" e "l". 

 

PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.   

   

Caçador, 07 de julho de 2021.  

  

  

           Anderson Antonio M. Martins                                                                 

Reitor da UNIARP



 

 


