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UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE

UNIDADE ACADÊMICA ESPECIALIZADA EM CIÊNCIAS AGRÁRIAS

ESCOLA AGRÍCOLA DE JUNDIAÍ

PROJETO ALVORADA BRASIL

EDITAL Nº 04/2021 PROJETO ALVORADA/EAJ/UFRN

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO DE TÍTULOS PARA SELEÇÃO DE BOLSISTAS
PARA O PROJETO ALVORADA – INCLUSÃO SOCIAL E PRODUTIVA DE PESSOAS
EGRESSAS DO SISTEMA PRISIONAL – COM O CURSO DE FORMAÇÃO INICIAL E
CONTINUADA DE PANIFICAÇÃO A SER REALIZADO NA ESCOLA AGRÍCOLA DE

JUNDIAÍ -EAJ/UFRN

O Diretor Geral da Unidade Acadêmica Especializada em Ciências Agrárias - Escola Agrícola de
Jundiaí da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), nomeado pela Portaria Nº 1721,
de setembro de 2019, publicada no Diário Oficial da União de 30 de setembro de 2019, e,
considerando o Termo de Execução Descentralizado nº 26/2018 celebrado entre a UFRN e o
Ministério da Justiça, No uso de suas atribuições legais e regimentais, torna público o Edital Nº
04/2021/PROJETO ALVORADA/EAJ/UFRN, de 10 de maio de 2021, que se refere ao Processo
Seletivo Simplificado de Títulos para profissionais/bolsistas para atuarem, por tempo determinado,
no desempenho das atribuições de Docência no âmbito do PROJETO ALVORADA – Inclusão
Social e Produtiva de Pessoas Egressas do Sistema Prisional – através do curso de Formação Inicial e
Continuada de Panificação, a ser realizado na Escola Agrícola de Jundiaí em Macaíba/RN.

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES:

1.1. O Processo Seletivo será regido por este Edital e executado pela Coordenação do Projeto
Alvorada – Inclusão Social e Produtiva de Pessoas Egressas do Sistema Prisional – através do curso
de Formação Inicial e Continuada de Panificação, na Escola Agrícola de Jundiaí (EAJ) em
Macaíba/RN, instituída pela Portaria nº 006/2020-EAJ, de 10 de fevereiro de 2020.

1.2. O objetivo geral do Projeto Alvorada consiste em articular uma rede de instituições com
trajetórias nas áreas da educação, trabalho, justiça e políticas penais, integrando esforços para
promover oportunidades de inclusão social de pessoas egressas do sistema prisional, na Região
Metropolitana de Natal, via formação inicial e inserção profissional de 20 (vinte) egressos do sistema
prisional da referida região.
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1.3. Poderão concorrer às vagas ofertadas no presente instrumento: servidores ativos em exercício de
suas funções da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, servidores federais, estaduais,
municipais e público em geral, portadores de diplomas de nível superior de acordo com as
especificações contidas e exigidas neste Edital.

1.4. Informações sobre cargos, quantidades, turnos e requisitos mínimos para concorrer às vagas
estão demonstradas no Apêndice I deste Edital.

1.5. Para os cargos, cujas vagas estão sendo ofertadas neste edital, a bolsa está limitada a um
máximo de 08 horas semanais.

1.6. As atribuições e a carga-horária dos bolsistas que são servidores não poderão conflitar com
suas atividades e sua carga horária regular, nem comprometer a qualidade, o bom andamento e o
atendimento do plano de metas da instituição de origem.

1.7. O candidato poderá realizar somente uma inscrição. Caso faça mais de uma inscrição, será
considerada a última.

1.8. É vedado o acúmulo, por um mesmo profissional, de bolsas de diferentes atribuições.

1.9. É vedado aos servidores ocupantes de Cargo de Direção (CD) ou afastados parcial ou
integralmente e os em licença de qualquer ordem, concorrer às vagas ofertadas no presente edital.

1.10. O afastamento do bolsista das atividades referentes a bolsa-formação implica no
cancelamento da sua bolsa.

1.11. O bolsista que, durante o período de vigência da bolsa, solicitar licença ou afastamento legal
de suas atividades regulares na Instituição, será, automaticamente, suspenso das atividades do
Programa e do pagamento da bolsa pelo prazo de duração da licença ou afastamento.

1.12. Fica a critério da Escola Agrícola de Jundiaí – EAJ e conforme a demanda de cursos
ofertados a convocação dos aprovados e classificados no referido Processo Seletivo de Profissionais
Bolsistas do Projeto Alvorada, em virtude da necessidade de pactuação pelo Ministério da
Segurança Pública e Diretoria de Políticas Penitenciárias.

1.13. Para concorrer, o(a) candidato(a) deverá conhecer e aceitar tacitamente as normas e
condições estabelecidas por este certame, bem como autorizar a publicação do seu nome nas
listagens de seleção/classificação, nos meios previstos neste edital.

1.14. As aulas do Projeto Alvorada serão ministradas na Escola Agrícola de Jundiaí – Campus de
Macaíba - RN da UFRN, de segunda a sexta-feira nos turnos manhã e tarde.

1.15. Os valores recebidos pelo desenvolvimento das atividades do profissional selecionado, não se
incorporam, para qualquer efeito, ao vencimento, salário, remuneração ou proventos recebidos.

1.16. Para os candidatos, no qual NÃO sejam servidores federais, estaduais e municipais é
caracterizado como contraprestação de serviços pessoa física. Com isto, a FUNPEC é empresa
contratante, nos termos da legislação tributária e trabalhista, conforme Apêndice VII.
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2. DAS INSCRIÇÕES E DOS SEUS REQUISITOS

2.1. As inscrições deverão ser realizadas entre o dia 10 de maio e às 23h59min do dia 21 de maio
de 2021, mediante o envio de documentação, exclusivamente, para o endereço de e-mail:
seletivo.alvorada.eaj@gmail.com, conforme subitens 2.2 e 2.3.

2.2. O e-mail deverá ser identificado no assunto como: INSCRIÇÃO/Código de vaga/ Nome
completo do candidato.

2.3. A documentação deverá ser encaminhada em único arquivo, conforme subitem 2.5 no
formato “PDF”, com nomenclatura composta por: Código de vaga/Nome completo do candidato.pdf.

2.4. A documentação a ser encaminhada deverá estar organizada conforme relação abaixo e
deverá conter:

a) Formulário de Inscrição devidamente preenchido e assinado (Apêndice II);
b) Cópia de Documento de Identificação com foto e do CPF;
c) Curriculum Lattes ou Vitae atualizado em 2021, preenchido de acordo com o Quadro 1;
d) Declaração do setor de recursos humanos da Instituição Pública à qual o candidato é

vinculado: (i) atestando a condição do interessado enquanto servidor ativo e em exercício de
suas funções; (ii) atestando o regime de trabalho atual do candidato e (iii) autorizando o
candidato a atuar como bolsista/profissional no Projeto Alvorada (Apêndice III).

e) Declaração da chefia imediata informando o quantitativo de aulas que o candidato ministra
atualmente (Apêndice IV) – somente para candidatos servidores públicos federais, estaduais
e municipais;

f) Declaração de não Vínculo Empregatício, (Apêndice V), para candidatos que não possuem
vínculos empregatícios com Instituições Públicas Federais, Estaduais, Municipais e
Autarquias;

g) Cópia do visto Temporário ou visto permanente – somente para candidatos estrangeiros;
h) Cópias dos documentos constantes para a Análise de Títulos, os quais deverão estar

enumerados conforme o item 5.6.
2.5. Não serão aceitas inscrições provisórias, condicionais, com documentação irregular ou que não
obedeçam aos requisitos deste edital, portanto, serão sumariamente eliminadas.

2.6. As informações prestadas nos documentos pelos candidatos são de sua inteira responsabilidade e
deverão estar de acordo com as normas e condições estabelecidas neste Edital.

3. DAS VAGAS E REQUISITOS BÁSICOS DEACESSO

3.1. Serão selecionados candidatos para suprir as vagas demonstradas no Apêndice I e para formar
cadastro de reserva em ordem de classificação, conforme o item 5.

3.2. Havendo crescimento de demanda, os candidatos relacionados na lista de reserva serão
convidados a assumir o encargo conforme ordem de classificação.
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3.3. Somente serão homologadas as inscrições dos candidatos que atendam aos requisitos exigidos
para cada uma das vagas neste Edital (conforme Apêndice I), além de atenderem a todos os
requisitos a seguir:
a) Dispor da carga horária mínima exigida para o encargo de interesse. A carga horária poderá

ser distribuída em qualquer dia da semana, conforme as necessidades locais, dos cursos e
turmas, nos turnos matutino e vespertino de acordo com as especificidades de cada cargo;

b) Não ser ocupante de Cargo de Direção (CD) ou equivalente, caso seja servidor público ativo
ou inativo da Rede Federal ou de outra instituição pública;

c) Não estar afastado parcial ou integralmente ou de licença de qualquer ordem da EAJ/UFRN;
exceto férias;

d) Entregar toda a documentação exigida no ato da inscrição;
e) Ter formação acadêmica mínima para ingresso no encargo.

3.4. Serão ofertadas as seguintes vagas de acordo com a Tabela 1:

Tabela 1: Vagas ofertadas

MUNICÍPIO DISCIPLINA CÓDIGO DA VAGA

Macaíba/RN Tópicos em Matemática A01

Macaíba/RN Panificação I A02

Macaíba/RN Panificação II A03

Macaíba/RN Empreendedorismo e Inovação A04

Macaíba/RN Tópicos em Linguagem B01

Macaíba/RN Informática B02

Macaíba/RN Tópicos em Saúde e Esporte B03

Macaíba/RN Projeto de Vida B04

Macaíba/RN Tutoria B05

3.5. Para os candidatos que pretendem concorrer à função de professor, cujos códigos de vagas vão
de A01 a A04 e de B01 a B04, serão necessários os seguintes requisitos mínimos para inscrição:

a) Curso superior na área ou área correlata da disciplina conforme Apêndice I, requisitos
mínimos exigidos.
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b) Experiência, devidamente comprovada, de, no mínimo, 02 (dois) anos de magistério, através
de declaração oficial expedida por instituição de ensino devidamente reconhecida pelo MEC e com a
indicação do CNPJ.

3.6. Para os candidatos que pretendem concorrer à função de tutor, cujo código de vaga é o B05,
serão necessários os seguintes requisitos mínimos para inscrição:

a) Curso superior nas áreas de Serviço Social, Psicologia, Pedagogia, ou Ciências Sociais.

4. DASATRIBUIÇÕES E REMUNERAÇÃO

4.1. São atribuições dos bolsistas no âmbito do Projeto Alvorada da EAJ/UFRN.

4.1.1. Professor:

Profissional selecionado por meio de edital, responsável pela docência, desenvolvimento de
atividades pedagógicas, registros e escrituração de diários e participação de atividades de trabalho
pedagógico coletivo. Ao Professor cabe:
a) Planejar as aulas e atividades didáticas e ministrá-las aos beneficiados da bolsa formação;
b) Adequar a oferta dos cursos às necessidades específicas do público-alvo;
c) Adequar conteúdos, materiais didáticos, mídias e bibliografias às necessidades dos estudantes;
d) Propiciar espaço de acolhimento e debate com os estudantes;
e) Avaliar continuamente o desempenho dos estudantes;
f) Participar dos encontros de coordenação promovidos pelos coordenadores;
g) Elaborar plano de ensino por componente curricular;
h) Postar no SIGAA material complementar (vídeos, textos e outros materiais) acerca dos

assuntos abordados ao longo do componente curricular;
i) Elaborar atividades (estudos dirigidos, questionários, fóruns avaliativos etc.);
j) Enviar um relatório mensal para a coordenação pedagógica do Projeto Alvorada contendo o

desempenho semanal dos alunos (dificuldades nas atividades, leitura do material, dificuldades de
aprendizagens, entre outros);

k) Entrar em contato com a coordenação pedagógica do Projeto Alvorada da EAJ/UFRN sempre
que houver necessidades de ordem didático-pedagógica;

l) Utilizar estratégia didático-metodológica proativa, com o intuito de garantir a permanência e
o êxito dos alunos no curso;

m) Estabelecer comunicação com a coordenação de geral do Projeto Alvorada da EAJ/UFRN
sempre que houver questões administrativas a serem discutidas;

n) Participar das reuniões e formações realizadas pela Coordenação Geral do Projeto Alvorada
da EAJ/UFRN;

4.1.2. Tutor

Profissional selecionado por meio de edital responsável pelo acompanhamento e orientação dos
alunos no curso. Deve desenvolver atividades pedagógicas, registros e escrituração de relatórios e
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participação de atividades de trabalho pedagógico coletivo. Acompanhar os alunos durante a inserção
no mundo do trabalho. O tutor participará de todas as fases do projeto, com as seguintes atribuições:

a) Deve desenvolver atividades pedagógicas, registros e escrituração de relatórios e participação
de atividades de trabalho pedagógico coletivo;

b) Executar, orientar e supervisionar atividades práticas junto com os alunos no decorrer do
curso de Panificação;

c) Reuniões de capacitação prévia sobre as especificidades do público alvo;
d) Encontros com alunos de 2 horas semanais na relação 1 tutor para 5 alunos;
e) Reuniões semanais com duração de 2 horas;
f) Elaborar relatórios semanais relacionados as ocorrências durante a Etapa 1;
g) Elaborar relatórios semanais de acompanhamento das ações de estágio e empreendedorismo

dos seus alunos tutorados durante a Etapa 2;
h) Acompanhar os alunos durante a inserção no mundo do trabalho;
i) Fazer o acolhimento, a orientação e dar retaguarda de apoio aos alunos – ambientação e

orientações, acolhimento dos tutorados, formação de vínculos e relacionamento interpessoal,
história de vida e suporte familiar;

j) Realizar debates sobre/no/com o universo do mundo de trabalho para favorecer a interação e
a produção de significados cognitivos e afetivos através do diálogo na convivência no âmbito da
tutoria.

4.2. As atividades exercidas pelos bolsistas em dias de sábado, domingo e feriado serão
computadas sem qualquer alteração no valor de repasse pela hora de trabalho.

4.3. As despesas com deslocamento, alimentação e alojamento nas localidades onde serão
realizadas as aulas são de inteira responsabilidade do bolsista.

4.4. Os valores relativos às bolsas para pagamento dos cargos A01, A02, A03, A04, B01, B02,
B03, B04 e B05 serão conforme Tabela 2 abaixo:

Tabela 2 - Os valores relativos às bolsas para pagamento dos cargos

Cargo Valor
mensal
(R$)

Nº de meses previsto para
atuação no projeto/carga
horária aproximada

Conteúdo a ser ministrado

A01 1500,00 05 meses/05 horas semanais Tópicos em Matemática - Operações fundamentais;
Situações problemas; Conjuntos numéricos,
operações com números naturais, operações com
números inteiros, operações com números racionais;
Potenciação; Noções de matemática financeira:
orçamento/receita e despesa/preço/lucro; Equação de
1º grau, Noções de geometria; Unidades de Medidas.

A02 1.500,00 05 meses/05 horas semanais Panificação I - Disciplina introdutória ao
conhecimento em panificação, visando propiciar ao
aluno uma visão global e sistemática de processos e
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métodos, bem como o estudo de matérias-primas e
ingredientes e suas funções na elaboração de pães.
Apresentar e executar as técnicas básicas de
panificação, proporcionando ao aluno o
desenvolvimento de aptidões para atender as
exigências específicas da sua área de atuação.

A03 1.500,00 05 meses/05 horas semanais Panificação II - Disciplina que abrange tópicos
avançados em panificação visando propiciar ao aluno
uma visão global e sistemática de processos e
métodos, das transformações que ocorrem nas
diferentes etapas do processo, bem como avaliar e
realizar formulações mais complexas.

A04 1.500,00 05 meses/05 horas semanais Empreendedorismo e inovação - 1. Conceito sobre
empreendedorismo e visão empreendedora; 2.
Empregabilidade: conceito, evolução histórica,
formas de trabalho; criatividade: o processo criativo,
paradigmas e fonte de novas ideias; 3. Visão de
oportunidade: diferenciar ideias de oportunidades,
como avaliar uma oportunidade, tendência de
mercado; planejamento e abertura de empresa;
definição do negócio, produto e mercado; o
empreendedor individual; gestão ambiental nas
empresas produtoras de bens e serviços; controle de
inspeção, medição e ensaio. 4. Plano de negócio:
definição sobre o que é um plano de negócio e sua
utilidade; elaboração de um plano de negócio;
definição de missão, visão, estratégia, gerenciando a
equipe, produção e finanças.

B01 1.500,00 05 meses/05 horas semanais Tópicos em Linguagem (Estudos básicos da Língua
Portuguesa. Noções sobre a linguagem. Introdução à
técnica de leitura. Apresentação das modalidades de
textos escritos. Noções de compreensão e
interpretação textual. Técnicas de linguagem.
Noções de expressão oral. Abordagem da linguagem
verbal e não verbal nos diversos contextos sociais).

B02 750,00 05 meses/2,5 horas semanais Informática - Abordagem sobre o funcionamento
básico dos recursos existentes em um computador
modelo desktop com a utilização dos softwares de
gerenciamento do sistema operacional e de
aplicativos de escritório. Prática sobre a utilização da
internet para utilização de correio eletrônico,
navegação e pesquisa de termos, utilização de
recursos como stream de vídeo e rotas de
deslocamento. Noções básicas de edição de texto.
Noções básicas de planilhas eletrônicas. Noções
básicas de software de apresentação.

B03 750,00 05 meses/2,5 horas semanais Tópicos em saúde e esporte - Abordagem sobre
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noções básicas de higiene pessoal, profilaxia em
relação às doenças infectocontagiosas e sexualmente
transmissíveis. Informações sobre cuidados com a
saúde preventiva como vacinas, nutrição, primeiros
socorros, importância da prática regular de
exercícios físicos. Doenças crônicas/hipocinéticas.
Questões referentes à ergonomia e doenças do
trabalho. Noções de uso sustentável de recursos
como água e energia. Produção de lixo.

B04 750,00 05 meses/2,5 horas semanais Projeto de Vida: um jeito de estar no mundo.
Trabalho, emprego e empregabilidade. Marketing
pessoal. Comunicação, elaboração e aceitação de
críticas. Convívio social, respeito e educação.
Elaboração de currículo. Mercado de trabalho: como
identificar e conquistar oportunidades. Gestão
financeira pessoal. A disciplina contempla a
conscientização, reflexão e compreensão dos
projetos de vida dos alunos, auxiliando-os na
realização de expectativas não só quanto a profissão,
como também com a realização de atividades
complementares que contemplem os aspectos da
saúde, do lazer e da cultura.

B05 750,00 08 meses/3 horas semanais Tutoria – Tutoria e acompanhamento dos alunos,
nas diversas disciplinas do curso; executar, orientar e
supervisionar atividades práticas junto com os alunos
no decorrer do curso de Panificação e Confeitaria;
acompanhar os alunos durante a inserção no mundo
do trabalho.

* O número de dias a serem trabalhados serão ajustados com base nas cargas horárias dos
componentes curriculares conforme calendário acadêmico do curso. E consequentemente, poderão
ser acrescidas ou diminuídas com base em cada programação semanal.

5. DO PROCESSO SELETIVO E CRITÉRIOS DE CLASSIFICAÇÃO

5.1. A seleção dos profissionais docentes e tutores para o Projeto Alvorada será realizada em fase
única, de caráter eliminatório e classificatório, através da avaliação de experiência profissional e
títulos, segundo pontuação discriminada no item 5.6 deste Edital.

5.2. A fase única será constituída por:

a) Conferência de documentos, relacionados no subitem 2.4. contidos no arquivo encaminhado,
exclusivamente, em anexo ao e-mail.

b) Análise de títulos, conforme pontuação discriminada no subitem 5.6 deste Edital, cujos itens a
serem pontuados devem estar devidamente comprovados com as declarações e certificados
solicitados, bem como juntado ao anexo único solicitado no item 2.3.
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c) Somatório dos pontos do quadro I (conforme for o caso), que devem ser encaminhados
preenchidos com a pontuação dos candidatos, para posterior verificação da banca examinadora.

5.3. O processo de classificação se dará em ordem decrescente do total de pontos obtidos.

5.4. A lista de reserva será formada em ordem decrescente de classificação em número de 05 (cinco)
vezes o quantitativo de vagas para cada cargo.

5.5. A aprovação e classificação no presente processo seletivo assegurará, apenas, a expectativa de
direito ao cargo, ficando a concretização deste condicionada à observância das disposições legais, ao
interesse e conveniência da coordenação do Projeto Alvorada da EAJ/UFRN, obedecendo
rigorosamente a ordem de classificação e do prazo de validade do presente processo seletivo.

5.6. A análise de títulos para os cargos de docentes e tutores será constituída de acordo com o quadro
1 abaixo:

Quadro 1 – Distribuição da pontuação conforme os títulos para os encargos.

Itens Titulação Pontuação
Máxima

1. Doutorado (06 pontos por certificado e histórico juntos) 06
2. Mestrado (04 pontos por certificado e histórico juntos) 04
3. Especialização no mínimo de 360 horas – (02 pontos por certificado e histórico

juntos).
02

4. Graduação na área objeto da vaga, obtida em curso autorizado de acordo com as
normas do Conselho Nacional de Educação (04 pontos por certificado e histórico
juntos)

04

5. Técnico profissionalizante na área objeto da vaga, mínimo 800 (oitocentas) horas –
02 pontos por certificado e histórico juntos.

02

6. Ser servidor da Unidade Acadêmica Especializada em Ciências Agrárias/Escola
Agrícola de Jundiaí

02

7. Experiência profissional comprovada na área de conhecimento a que concorre, na
Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica: 01 (um) ponto para cada
fração igual ou superior a 06 (seis) meses.

05

8. Experiência profissional comprovada na área de conhecimento a que concorre, fora
da Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica: 01 (um) ponto para cada
fração igual ou superior a 06 (seis) meses. Não será contabilizados semestres cujas
dadas coincidam com o período apresentado no item 07.

05

9. Participação em comissões na Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica,
devidamente designado por meio de portaria – 01 (um) ponto por comissão.

04

10. Coordenação de projetos de pesquisa – 01 (um) ponto para cada fração igual ou
superior a 06 (seis) meses.

04
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11. Coordenação de projetos de ensino, artes, cultura, lazer, esporte e outras naturezas
relacionadas - 01 (um) ponto para cada fração igual ou superior a 06 (seis) meses.

04

12. Coordenação de projeto de extensão - 01 (um) ponto para cada fração igual ou
superior a 06 (seis) meses.

04

13 Participação em cursos, minicursos, seminários, colóquios, eventos acadêmicos
na área do projeto - 01 (um) pontopara cada curso, minicurso, seminário,
colóquio e/ou evento.

04

TOTAL 50

5.7. Em caso de empate, serão observados sucessivamente os seguintes critérios:

a) Maior tempo de experiência profissional na Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica
(comprovado);

b) Maior tempo de experiência profissional na área de conhecimento a que concorre, fora da Rede
Federal de Educação Profissional e Tecnológica na área de atuação a que concorre (comprovado);

c) Maior titulação na área de atuação a que concorre;

d) Maior idade, conforme artigo 27 parágrafo único da Lei nº. 10.741/03.

6. CRONOGRAMA DE EVENTOS

6.1. Todos os resultados do presente processo seletivo serão divulgados no seguinte endereço
eletrônico http://www.eaj.ufrn.br, conforme cronograma abaixo:

ETAPA DA SELEÇÃO DATA
Publicação do Edital 10-05-2021
Período de inscrições 10-05 a 21-05-2021
Homologação das inscrições 24-05-2021
Publicação do resultado da avaliação de títulos 27-05-2021
Interposição de recurso ao resultado da avaliação de títulos 28-05-2021
Publicação do resultado de recursos à avaliação de títulos 01-05-2021
Homologação e publicação do resultado 02-06-2020
Capacitação e alinhamento da equipe de trabalho 15-06 a 30-06-2021
Início do curso A definir

http://www.eaj.ufrn.br
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7. RECURSO CONTRA O RESULTADO PRELIMINAR

7.1. O prazo para interposição de recursos em face dos resultados será de 01 (um) dia útil, a contar da
data da divulgação do mesmo, conforme consta no Cronograma de Eventos.

7.2. O recurso deverá conter precisão nos pontos questionados apresentando fundamentação lógica e
consistente nos argumentos/justificativas e deve estar devidamente assinado, conforme modelo
disponível no Apêndice VI.

7.3. O recurso deverá ser encaminhado para o endereço de e-mail: seletivo.alvorada.eaj@gmail.com,
em único arquivo no formato “PDF”, identificado no assunto do e-mail: “RECURSO: (código de
vaga) Nome completo do candidato”, conforme modelo disposto no Apêndice VI.

7.4. Os recursos serão analisados pela Comissão do Processo Seletivo do Projeto Alvorada da
EAJ/UFRN, instituída pela Portaria nº 006/2020-EAJ, de 10 de fevereiro de 2020, que dará decisão
terminativa, constituindo-se em única e última.

8. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

8.1. Todos os candidatos aprovados deverão assinar o Termo de Compromisso para que tenham
direito ao recebimento da bolsa.

8.2. O presente processo seletivo terá validade de 1 (um) ano contado da data da homologação dos
resultados pela EAJ-UFRN e publicados na página eletrônica da www.eaj.ufrn.br/, podendo ser
prorrogado por igual período, a critério da Coordenação Geral do Projeto Alvorada – da
EAJ/UFRN.

8.3. Os bolsistas serão avaliados, conforme Resolução CD/FNDE nº 04/2012 e poderão ser
desligados do Programa a qualquer tempo pela Coordenação do Projeto Alvorada – Campus
Macaíba, perdendo, assim, o direito à bolsa caso:

I – Não atenda às disposições contidas neste Edital;

II – Não atenda às normas do Termo de Compromisso mencionado neste Edital;

III – Ocorra redução de demanda de Cursos;

IV – Não cumprimento da carga horária de trabalho estipulada;

V – Seja o interesse e conveniência da Coordenação do Projeto Alvorada, da EAJ/UFRN por:

a) Falta de pontualidade;
b) Não se adequar ao horário de funcionamento das atividades, conforme estabelecido pelo

projeto pedagógico e calendário letivo do curso;
c) Não participar das reuniões convocadas pela Coordenação do Projeto Alvorada;
d) Não ter sido aprovado na avaliação dos alunos durante o curso.

mailto:seletivo.alvorada.eaj@gmail.com
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8.4. A aprovação do(a) candidato(a) no processo seletivo para formação de cadastro de reserva não
implicará a obrigatoriedade da sua admissão, cabendo à Coordenação Geral do PROJETO
ALVORADA da EAJ o direito de aproveitar os candidatos de acordo com as suas necessidades, na
estrita observância da ordem classificatória, na forma das listagens elaboradas pela Comissão
Avaliadora descritas no item 6.1 deste Edital;

8.5. O exercício da atividade de professor e tutor não gera vínculo empregatício do(a) candidato(a)
selecionado(a) junto à EAJ-UFRN.

8.6. As inexatidões das declarações, no que diz respeito à veracidade das informações, são de inteira
responsabilidade do(a) candidato(a), podendo este responder criminalmente, nos termos do art. 299
do Código Penal, se comprovada a sua prática, sem prejuízo das penalidades administrativas e cíveis.
Qualquer forma diversa de irregularidade nos documentos ou outras constatadas no decorrer do
processo, ou posteriormente, eliminarão o(a) candidato(a), anulando-se todos os atos decorrentes da
sua inscrição

8.7. É de inteira e exclusiva responsabilidade do(a) candidato(a) manter seus dados atualizados junto
à Coordenação Geral do Projeto Alvorada da EAJ/UFRN, para fins de convocação.

8.8. O aproveitamento dos candidatos classificados somente de concretizará mediante oferta de
cursos onde se faça necessária sua atuação.

8.9. A admissão será imediata à convocação não sendo facultado ao candidato selecionado o direito a
prorrogá-la.

8.10. Caberá única e exclusivamente ao(à) candidato(a) acompanhar todas as informações relativas
ao processo seletivo regido por esse Edital, junto às instâncias competentes e no site indicado.

8.11 Os casos omissos ou situações não previstas neste Edital serão resolvidos pela Comissão
Responsável pelo Processo Seletivo do Projeto Alvorada da EAJ/UFRN – Inclusão social e produtiva
de pessoas egressas do sistema prisional – com o curso de Formação Inicial Continuada de
Panificação e Confeitaria, da Escola Agrícola de Jundiaí da Universidade Federal do Rio Grande do
Norte.

Macaíba (RN), 10 de maio de 2021.

Prof. Ivan Max Freire de Lacerda

Diretor da EAJ/UFRN

Prof. Eronilson Vieira da Silva

Coordenador do Projeto Alvorada da EAJ/UFRN 
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APÊNDICE I

Código de vaga, encargo, número de vagas, requisitos mínimos exigidos e turno

Código de
Vaga

Encargo Vagas Requisitos mínimos exigidos Turno (s)
prováveis de
atuação.

A01 Professor da
disciplina de
Tópicos de
Matemática

01 Curso Superior em Matemática.
Ciências Contábeis, Economia ou
Engenharias; ser servidor técnico
ou docente de Instituições
Públicas Federais, Estaduais e
Municipais de Ensino.

Segunda a sexta-
feira (matutino e
vespertino)

A02 Professor da
disciplina de
Panificação I

01 Graduação em Engenharia de
Alimentos, ou em Engenharia
Química, ou em Agroindústria,
ou em Nutrição, ou em
Gastronomia; ou em Engenharia
Agronômica, ou em Zootecnia,
ou em Ciências Agrárias, ou
Tecnólogo em Alimentos, ou
Tecnólogo em Agroindústria, ou
em áreas afins; ser servidor
técnico ou docente de Instituições
Públicas Federais, Estaduais e
Municipais de Ensino.

Segunda a sexta-
feira (matutino e
vespertino)

A03 Professor da
disciplina de
Panificação II

01 Graduação em Engenharia de
Alimentos, ou em Engenharia
Química, ou em Agroindústria,
ou em Nutrição, ou em
Gastronomia; ou em Engenharia
Agronômica, ou em Zootecnia,
ou em Ciências Agrárias, ou
Tecnólogo em Alimentos, ou
Tecnólogo em Agroindústria, ou
em áreas afins; ser servidor
técnico ou docente de Instituições
Públicas Federais, Estaduais e
Municipais de Ensino.

Segunda a sexta-
feira (matutino e
vespertino)

A04 Professor (a) da
disciplina de

Empreendedorismo e
Inovação

01 Formação superior em qualquer
área, com experiência acadêmica
comprovada na área do
componente a ser ofertado.

Segunda a sexta-
feira (matutino e
vespertino)
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B01 Professor da
disciplina de
Tópicos em
Linguagem

01 Bacharel ou licenciado na área de
letras; ser servidor técnico ou
docente de Instituições Públicas
Federais, Estaduais e Municipais
de Ensino.

Segunda a sexta-
feira (matutino e
vespertino)

B02 Professor (a) da
disciplina de

Informática Básica

01 Bacharel ou licenciado na área de
informática.

Segunda a sexta-
feira (matutino e
vespertino)

B03 Professor (a) da
disciplina de

Tópicos em Saúde e
Esporte

01 Curso Superior em Enfermagem,
Educação Física ou áreas afins.

Segunda a sexta-
feira (matutino e
vespertino)

B04 Professor da
disciplina de Projeto
de Vida

01 Curso Superior em Pedagogia,
Psicologia, Administração ou
Serviço Social.

Segunda a sexta-
feira (matutino e
vespertino)

B05 Tutor 04 Graduação Superior em Serviço
Social, Psicologia, Pedagogia, ou
Ciências Sociais.

Segunda a sexta-
feira (matutino e
vespertino)
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APÊNDICE II

FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO DE PROFISSIONAIS/BOLSISTAS PARA ATUAREM NO
PROJETO ALVORADA – ESCOLA AGRÍCOLA DE JUNDIAÍ – UFRN.

INFORMAÇÕES REFERENTES AO PROCESSO SELETIVO

* Nº do código de vaga de interesse:

INFORMAÇÕES PESSOAIS

* Nome do Candidato:

* Endereço Residencial:

* RG/Órgão Expedidor:

* CPF:

* E-Mail:

* Telefone:

* Banco/Agência/Conta:

INFORMAÇÕES PROFISSIONAIS:
Preencher somente se servidor público

* Instituição Pública a qual o candidato é vinculado:

* Endereço e telefone da Instituição Pública mencionada acima:

* Carga horária de trabalho semanal na referida Instituição:
( ) 20h ( ) 30h ( ) 40h ( ) Outra -------- h

*Possui Vínculo Com Outra Instituição? ( ) Sim ( ) Não

INFORMAÇÕES ACADÊMICAS:

* Titulação:
( ) Técnico ( ) Graduado ( ) Especialista ( ) Mestre ( ) Doutor

ATENÇÃO: Declaro estar ciente das regras do presente Processo Seletivo Simplificado para
profissionais/bolsistas que atuarão na oferta de Cursos referentes à Bolsa-Formação na Escola Agrícola de
Jundiaí – UFRN e sua base legal. Declaro, também, sob as penas da lei, serem verdadeiras as informações
prestadas.
* Data da Inscrição: ______/_______/__________ * Assinatura do Candidato:

OBS: Os itens com * (asterisco) tem preenchimento obrigatório
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APÊNDICE III

MODELO DE DECLARAÇÃO A SER OBSERVADA PELO SETOR DE RECURSOS
HUMANOS DA INSTITUIÇÃO À QUAL O SERVIDOR FOR VINCULADO

(IDENTIFICAÇÃO DA INSTITUIÇÃO)

-DECLARAÇÃO-

Declaro para os devidos fins, e a quem interessar, que o (a) Senhor (a)
_________________________________________________________, matrícula nº.
________________, é servidor/funcionário(a) ativo (a) e em exercício desta instituição, ocupante do
cargo de ___________________, com jornada de trabalho de ___ horas semanais e que está
autorizado a participar como bolsista/profissional no PROJETO ALVORADA.

O presente documento foi expedido com base nos dados registrados dos assentamentos funcionais do
servidor/funcionário.

--------------------------------, ------------/-----------/----------------.

Assinatura do servidor responsável pelo setor de recursos humanos
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APÊNDICE IV

MODELO DE DECLARAÇÃO A SER PREENCHIDA PELA CHEFIA IMEDIATA DO
CANDIDATO OCUPANTE DO CARGO DE PROFESSOR LOTADO NA ESCOLA AGRÍCOLA

DE JUNDIAÍ – EAJ/UFRN

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins, e a quem interessar, que o (a) Senhor (a)
_________________________________________________________, matrícula nº.
________________, é servidor(a) ativo (a) e em exercício desta Instituição, ocupante do cargo de
professor, e ministra _____ horas semanais em sala de aula no semestre letivo corrente.

O presente documento foi expedido com base nos dados registrados do documento Horário de Aulas,
elaborado pelas Coordenações de Curso e amplamente divulgado no sítio da EAJ.

--------------------------------, ------------/-----------/----------------.

____________________________________________________

Assinatura do chefe imediato
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APÊNDICE V

MODELO DE DECLARAÇÃO DE NÃO VÍNCULO EMPREGATÍCIO

-DECLARAÇÃO-

Eu _________________________________________________________, residente e domiciliado
(a) __________________________________________________________________

CPF nº. ________________, declaro que NÃO mantenho vínculo empregatício com Instituições
Públicas Federais, Estaduais, Municipais e Autarquias.

--------------------------------, ------------/-----------/----------------.

Assinatura do candidato
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APÊNDICE VI

RECURSO CONTRA O RESULTADO PRELIMINAR

RECURSO contra resultado preliminar do Processo de Seleção para o Projeto Alvorada da
EAJ/UFRN, regido pelo Edital n.º 04/2021 PROJETO ALVORADA EAJ/UFRN, realizado pela
Escola Agrícola de Jundiaí.

Eu_____________________________________________________________________________,
portador (a) do RG n.º____________________, inscrito (a) no CPF sob o n.º
_______________________, candidato (a) regularmente inscrito (a) no Processo de Seleção para
concorrer à vaga de ___________________________________, conforme o Edital n.º 04/2021
PROJETO ALVORADA EAJ/UFRN, venho por meio deste, interpor RECURSO, junto à Comissão
Avaliadora do PROJETO ALVORADA da EAJ/UFRN, em face ao resultado parcial divulgado,
tendo por objeto de contestação a(s) seguinte(s) decisão (ões):

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
______________________________________Os argumentos com os quais contesto a(s) referida(s)
decisão(ões) são:

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

Para fundamentar essa contestação, encaminho em anexo os seguintes documentos:

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_____________________________________

_________________________/, ______ de _____________ de 2021.

___________________________________________________________________

Assinatura do candidato
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APÊNDICE VII

Tabela de contribuição dos segurados empregados, empregado doméstico e trabalhador avulso, para
pagamento de remuneração a partir de 1º de janeiro de 2019.

Salário de contribuição (R$) Alíquota para fins de recolhimento ao INSS
Até 1.247,70 8%

De 1.247,71 até 2.079,50 9%
De 2.079,51 até 4.159,00 11%

Tabela progressiva para o cálculo mensal do imposto sobre a renda da pessoa física a partir do
exercício de 2015, ano calendário 2019.

Base de cálculo mensal em R$ Alíquotas % Parcela a deduzir do imposto
em R$

Até 1.787,77 Isento Isento
De 1.787,78 até 2.679,29 7,5 134,08
De 2.679,30 até 3.572,43 15,0 335,03
De 3.572,44 até 4.463,81 22,5 602,96

Acima de 4.463,81 27,5 826,15


