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UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO - UNIFESP 

UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB 

PROCESSO SELETIVO DE CONFERENTES DE DOCUMENTOS PARA OS CURSOS DA UAB 

EDITAL Nº 214 DE 7 DE MARÇO DE 2019 

 

 

A UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO - UNIFESP, em parceria com o Programa UNIVERSIDADE ABERTA 

DO BRASIL - UAB, instituído pelo Decreto no 5.800/2006, pelo Ministério da Educação/MEC, no âmbito do 

Programa 1061 - Brasil Escolarizado, ação 8426 - Formação Inicial e Continuada a Distância, torna pública a 

seleção de Conferentes de Documentos para os Cursos da UAB que será regida pelo presente Edital.  

 

 

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 

1.1. A presente seleção de Conferentes de Documentos será regida por este Edital e será supervisionada e 

executada pela Coordenação da UAB/UNIFESP. 

 

 

2. DA FUNÇÃO/ATIVIDADE/VAGAS 

 

2.1. Função: Conferentes de Documentos para os Cursos UAB/UNIFESP. 

 

2.2. Descrição das atividades 

 

2.2.1. Conferir os documentos comprobatórios de dados pessoais, experiência profissional, formação 

acadêmica e publicações científicas dos candidatos ao processo seletivo de alunos para os cursos 

UAB/UNIFESP, em quantidade e prazos estipulados pela equipe de supervisão dos trabalhos, por meio de 

programa computacional da instituição; 

 

2.2.2. Realizar as atividades presencialmente no Laboratório de Informática “Daniel Sigulem” - Rua Botucatu, 

862 - Edifício Leal Prado - Vila Clementino - São Paulo - SP - CEP: 04023-062, nos dias 17, 18, 22, 23, 24, 25 e 

26 de abril de 2019, das 8h às 17h, com 1 hora de intervalo para almoço. 

 

2.3. O processo de conferência de documentos será precedido por uma capacitação, de presença obrigatória, 

no primeiro dia de atividades. 

 

2.4. Em caso de descumprimento das atividades, os profissionais selecionados serão advertidos e na 

reincidência será efetivada a dispensa. 

 

2.5. Número de vagas para Conferentes de Documentos: 20 vagas. 
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3. DA INSCRIÇÃO 

 

3.1. Período de inscrição: das 0h do dia 14/03/2019 até as 23h59min do dia 24/03/2019 (horário de Brasília). 

 

3.2. O candidato deverá preencher completamente o formulário de inscrição somente via on-line (Internet), 

clicando no link “INSCREVA-SE” ou pelo endereço: 

https://webapp.sead.unifesp.br/index.php?c=Formulario&m=preencher&cod=155 

 

3.3. Os candidatos deverão enviar os documentos através do próprio formulário de inscrição digitalizando-

os em formato PDF com no máximo 2 Mb de tamanho. Em cada um dos itens do formulário, os documentos 

comprobatórios deverão ser anexados em um arquivo único. Durante o período de inscrições o formulário 

poderá ser acessado para atualização dos dados e envio de documentos. 

 

3.4. Após o preenchimento do formulário de inscrição será gerado um protocolo, e de posse desse número 

os dados do formulário poderão ser alterados durante o período de inscrições. 

 

3.5. As informações prestadas no formulário eletrônico são de inteira responsabilidade do candidato. 

 

3.6. À UNIFESP fica reservado o direito de excluir do Processo Seletivo aquele que não anexar os documentos 

obrigatórios no formulário de inscrição, e não preenchê-lo de forma completa, correta, ou fornecer dados 

comprovadamente inverídicos e/ou não anexar os documentos comprobatórios. 

 

3.7. Lista de documentos digitalizados a serem anexados no formulário de inscrição: 

 

3.7.1. Cédula de Identidade; 

 

3.7.2. CPF (pode ser anexada a Cédula de Identidade caso conste o número do CPF); 

 

3.7.3. Frente e verso do Diploma de Graduação ou Declaração de Conclusão de Curso. Obrigatório constar o 

nome da Instituição e o nome do curso; 

 

3.7.4. Documentos para comprovação no caso de pontuação: 

 

3.7.4.1. Frente e verso dos Certificados ou Declarações de Conclusão de Curso (especialização, mestrado ou 

doutorado). Obrigatório constar o nome da Instituição, o nome do curso, carga horária e período de 

realização; 

 

3.7.4.2. Declarações emitidas pelo departamento de gestão de pessoas, para fins de comprovação de 

experiência profissional atual ou anteriores. Obrigatório constar os seguintes dados do candidato: cargo, 

função, datas de admissão e demissão. Também serão aceitas as declarações emitidas pela chefia imediata 

(com nome e identificação do cargo) ou folhas da CTPS (Carteira de Trabalho e Previdência Social), caso 

constem as informações requeridas; 

 

3.8. Para fins de comprovação de formação acadêmica e/ou de experiência profissional não serão 

considerados documentos que não tenham sido expressamente solicitados por este Edital. 

 

https://webapp.sead.unifesp.br/index.php?c=Formulario&m=preencher&cod=155
https://webapp.sead.unifesp.br/index.php?c=Formulario&m=preencher&cod=155
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3.9. Um mesmo documento e/ou de mesmo conteúdo não poderá ser utilizado para mais de um item de 

pontuação. 

 

3.10. Só serão aceitos documentos comprobatórios de requisitos e para fins de pontuação, aqueles 

referentes a períodos anteriores ou iguais a data de publicação deste Edital, 07 de março de 2019. 

 

3.11. Não será permitida a alteração e/ou a complementação da documentação após o término do período 

de inscrição, em nenhuma hipótese. 

 

3.12. Não há taxa de inscrição. 

 

 

4. DOS REQUISITOS 

 

4.1. Ter formação de nível superior concluída. 

 

4.2. Ter conhecimentos computacionais em nível intermediário. 

 

4.3. Ter familiaridade com documentações de dados pessoais, experiência profissional, formação acadêmica 

e publicações científicas. 

 

4.4. Ter disponibilidade de atuar presencialmente nos locais, datas e horários estipulados no item 2.2.2. do 

presente Edital. 

 

 

5. DA SELEÇÃO 

 

5.1. Os candidatos serão classificados com base nos dados do formulário de inscrição, pontuando-se de 

acordo com a tabela de pontuação (Tabela 1). 

 

Tabela 1 - Tabela de Pontuação  

I - Formação Acadêmica 
Pontuação 
por Curso 

Máximo 

a. Especialização com carga horária mínima de 360 horas (em curso ou concluída) 1 1 

b. Mestrado (em curso ou concluído) 2 2 

c. Doutorado (em curso ou concluído) 3 3 

II - Experiência Profissional 
Pontuação 

por Ano 
Máximo 

a. Experiência profissional comprovada em secretaria acadêmica de Instituições 
de Ensino Superior, nos últimos 20 anos 

5 50 
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b. Experiência profissional comprovada em secretaria escolar de Instituições de 
Ensino Fundamental e Médio, nos últimos 20 anos 

3 30 

 

5.2. Todos os itens utilizados na pontuação do formulário de inscrição demandam comprovação documental, 

sob pena de ter sua classificação rebaixada ou mesmo ser excluído do Processo Seletivo. 

 

5.3. Em caso de empate entre os candidatos, os critérios para desempate obedecerão a presente ordem:  

1- MAIOR pontuação do quesito Experiência Profissional; 

2- MAIOR pontuação do quesito Formação Acadêmica; 

3- MAIOR idade; 

4- Ordem de inscrição. 

 

5.4. O resultado preliminar será divulgado a partir de 27/03/2019, no endereço 

https://www.unifesp.br/reitoria/uab/. 

 

5.5. Os candidatos com situação “Habilitado - Convocado para Entrega de Documentos” deverão entregar 

pessoalmente ou por procuração com poderes específicos para tal, nos locais, datas e horários indicados no 

resultado preliminar, a documentação requerida pela Fundação de Apoio a Unifesp - FapUnifesp, conforme 

relação disponível no endereço https://www.fapunifesp.edu.br/?page_id=4293. 

5.6. Serão considerados desistentes os candidatos convocados para entrega de documentos que não 

comparecerem nos locais, datas e horários indicados no resultado preliminar. 

 

 

6. DO RESULTADO FINAL 

 

6.1. A lista final dos candidatos aprovados no processo seletivo será divulgada no endereço 

https://www.unifesp.br/reitoria/uab/, a partir de 08/04/2019. 

 

6.2. Os candidatos com situação “Habilitado - Em lista de Espera” poderão ser chamados ao longo do período 

das atividades para cobrir possíveis vacâncias. 

 

 

7. DA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS 

 

7.1. O candidato poderá recorrer dos resultados de cada etapa do processo seletivo, no prazo de dois dias 

úteis a partir da data de sua respectiva divulgação. Não serão consideradas as interposições de recurso 

referentes a etapas anteriores. 

 

7.2. A interposição de recursos deverá ser realizada on-line, por meio do próprio formulário de inscrição, que 

será liberada a cada divulgação de resultado. 

 

 

https://www.unifesp.br/reitoria/uab/
https://www.fapunifesp.edu.br/?page_id=4293
https://www.unifesp.br/reitoria/uab/
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8. DA REMUNERAÇÃO 

 

8.1. A remuneração dos conferentes de documentos será realizada pela Fundação de Apoio a Unifesp - 

FapUnifesp por meio de RPA - Recibo de Pagamento a Autônomo, de acordo com a Tabela 2. 

 

8.2. A remuneração será calculada com base no número de candidatos conferidos. 

 

8.3. Estima-se que deverão ser conferidos 5.500 candidatos no total. 

 

Tabela 2 - Remuneração 

Curso de Especialização 
Valor Unitário 
por Candidato 

Conferido 

a. As Áfricas e suas Diásporas R$ 3,00 

b. Bullying, Violência, Preconceito e Discriminação na Escola R$ 3,00 

c. Educação em Direitos Humanos R$ 3,00 

d. Ensino de Filosofia no Ensino Médio R$ 3,00 

e. Informática em Saúde R$ 5,00 

f. Literaturas de Língua Portuguesa. Identidades, Territórios e Deslocamentos R$ 3,00 

g. Saúde Indígena R$ 3,00 

 

8.4. As despesas com deslocamentos e alimentação ficarão a cargo dos conferentes de documentos. 

 

 

9. DO INÍCIO DAS ATIVIDADES 

 

9.1. O início das atividades será às 8h de 17/04/2019. 

 

 

10. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

10.1. Informações adicionais sobre esse Edital poderão ser obtidas por meio de mensagens de correio 

eletrônico enviada para editais.uab@unifesp.br, com assunto “Edital 214/2019 - Processo Seletivo de 

Conferentes de Documentos”; a UNIFESP reserva-se o direito de não prestar informações já contempladas 

por este Edital. 

 

10.2. Os casos omissos neste Edital serão resolvidos pela Coordenação da UAB/UNIFESP. 

 

10.3. O candidato que prestar declaração falsa, omissa ou inexata, em qualquer documento, ainda que 

verificada posteriormente, será excluído do Processo Seletivo ou dispensado das atividades, na hipótese de 

já ter iniciado. 
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10.4. A realização da inscrição implica em irrestrita submissão do candidato ao presente Edital, e este declara, 

ao realizá-la, que atende todos os requisitos exigidos, responsabilizando-se pela veracidade das informações 

prestadas. 

 

10.5. É de responsabilidade exclusiva do candidato a observância, mediante consulta aos sites informados 

no Edital, dos procedimentos e prazos estabelecidos no presente Edital. 

 

10.6. É de responsabilidade exclusiva do candidato o acompanhamento de eventuais alterações posteriores 

que venham a ser editadas em relação ao presente processo. 

 

10.7. A UNIFESP não se responsabiliza por eventuais problemas técnicos dos computadores, 

congestionamento das linhas e comunicação ou outros fatores de ordem técnica que impossibilitem o acesso 

do candidato à página de divulgação dos processos. 

 

10.8. O prazo de validade do presente Edital de Processo Seletivo será de até 3 (três) meses, prorrogável uma 

vez, por igual período. 

 

10.9. Uma vez inscrito neste Edital é vedada a inscrição no Edital de Processo Seletivo de Alunos, nº 202 de 

27 de fevereiro de 2019, sob pena de ser excluído de ambos os Processos Seletivos. 

 

 

SORAYA SOUBHI SMAILI 

REITORA 


