
  
 

 

 

 

SELEÇÃO DE ALUNOS-MESTRES BOLSISTAS/2015   

PREVUPE – POLO PETROLINA 

 

1. DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
 

1.1  O processo de seleção visa o cadastro para a contratação imediata de até 10 
(dez) alunos-mestre e 06 (seis) para cadastro reserva. 

1.2 O aluno mestre, no ato da inscrição, optará por uma única disciplina. 
1.3  O processo de seleção constará de uma única etapa (análise do Currículo 

Vitae), conforme critérios estabelecidos no item 5. 
1.4  Os candidatos aprovados serão comunicados, por telefone ou e-mail até o dia 

02/03/2015. 
1.5  O IAUPE não devolverá os documentos apresentados pelo candidato. 
1.6 Não existindo interessado ou candidato aprovado para um determinado polo, 

serão convocados para preencher as vagas remanescentes os aprovados e não 
classificados com opção para outros polos, se quando convocados, 
manifestarem expressa concordância, observada rigorosamente a ordem geral 
de classificação. 
 

2. INSCRIÇÃO 
 

2.1  As inscrições para o presente processo seletivo serão gratuitas e realizadas, 
exclusivamente presencialmente no endereço: UPE – Campus Petrolina. 

2.2  O período de inscrição 04/02 a 25/02/2014. 
2.3  O candidato deverá preencher completamente o formulário de inscrição. 
2.4  No ato da inscrição, o candidato deverá anexar todos os documentos exigidos. 
2.5  Documentos necessários para inscrição: cópia do RG, CPF, comprovante de 

residência e de dados bancários; currículo; histórico escolar (via original e 
cópia) e comprovante de matricula da faculdade (via original). 

2.6 Não serão aceitas inscrições por terceiros, via fax, correio eletrônico (e-mail) ou 
via postal. 

2.7  A qualquer tempo, será anulada a inscrição e todos os atos e fase dela 
decorrentes se for constatado falsidade em qualquer declaração, ou qualquer 
irregularidade nos documentos apresentados. 

 
3. REQUISITOS 

 
3.1 Ser aluno regularmente matriculado nas Faculdades de Formação de 

Professores da UPE, UFPE, UFRPE, UNIVASF e nas Autarquias Públicas de 
Educação Superior a partir do 6º período de suas licenciaturas; 

3.2 Ter disponibilidade para ministro de aulas aos sábados e domingos em horário 
integral.  

3.3 Ter experiência de ensino na disciplina em que se candidata, comprovada 
através de declarações e/ou certificados. 

 
 



  
 

 

 
 

4. DAS VAGAS 
 
4.1 As vagas serão preenchidas de acordo com os critérios de seleção e 
necessidade do PREVUPE – POLO Petrolina, respeitada a ordem de classificação 
constante do resultado final da seleção. 
4.2 As dezesseis vagas destinadas a seleção de alunos-mestres bolsistas estão 
distribuídas conforme quadro abaixo:  
 

Quantidade de 
vagas 

Disciplina 
TIPO DE 

CONTRATAÇÃO 

2 Biologia 

IMEDIATA 

2 Física 

2 Geografia/Sociologia 

2 História/Filosofia 

1 Inglês 

1 Espanhol 

2 Matemática 
CADASTRO 
RESERVA 

2 Português 

2 Química 

 
 

5. DA SELEÇÃO 
 

5.1 A análise de experiência profissional e coeficiente de rendimento, que são de 
caráter eliminatório e classificatório, será realizada por uma comissão executora 
designada para esse fim, mediante análise da documentação comprobatória e das 
informações prestadas no ato da Inscrição, com pontuação de 0 (zero) a 5 (cinco) 
pontos, conforme distribuição contida no quadro abaixo: 

 

Critérios de seleção 

Item Descrição Pontuação 

1 Maior coeficiente de rendimento escolar 2 

2 
Experiência mínima de 1 ano no ensino de  
pré-vestibular ou ensino médio na disciplina em 
que se candidata 

2 

3 
Experiência mínima de 1 ano no ensino 
fundamental 

1 

Total de Pontos 5 

 
 
 
6. DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE 
 
6.1. Será utilizado como critério de desempate: 

I. Candidato com mais idade. 
 
 



  
 

 

 
 
 

7. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS  

7.1. A contratação dos candidatos obedecerá, rigorosamente, a ordem de 

classificação. 

7.2 O cumprimento das atribuições de aluno-mestre será exigido a partir da 

assinatura do termo de compromisso, com vigência de sete a oito meses, podendo 

este termo ser alterado por decisão unilateral do IAUPE ou rescindido por decisão 

de qualquer das partes através de simples comunicado. 

7.3 O aluno mestre será remunerado com uma bolsa de estudo, cujo valor depende 

da carga horária a ser ministrada. 

 

 

 

 

A Coordenação, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

 

PROTOCOLO DE RECEBIMENTO DA DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA 

 CÓPIA DO R.G.  
DECLARAÇÃO DE MATRICULA DO CURSO 
SUPERIOR 

 CÓPIA DO C.P.F.  CÓPIA DO DIPLOMA DO CURSO SUPERIOR 

 
CÓPIA DO COMPROVANTE DE 
RESIDÊNCIA 

 
COMPROVAÇÃO DOS DADOS BANCÁRIOS 
(CÓPIA DO CARTÃO OU INFORMATIVO 
BANCÁRIO OU DECLARAÇÃO DO BANCO) 

 CURRICULUM   

OBS. PARA CONCORRER A UMA DAS VAGAS, OS CANDIDATOS DEVERÃO APRESENTAR, 
RIGOROSAMENTE, TODA A DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA. 

 

___________________, _____  de _________________ de 2015. 

 

                                                                      _____________________________________    

_______________________________                      ASSINATURA DO CANDIDATO                                               

ASSINATURA DO RESPONSAVÉL PELA INSCRIÇÃO   

 

FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO  

INFORMAÇÕES GERAIS 

NOME: 

ENDEREÇO: 

BAIRRO: CIDADE: 

TELEFONE: (      ) (      ) 

E-MAIL: 

RG: ÓRGÃO EXPEDIDOR: 

CPF: PIS/PASEP/NIT: 

OBS. QUEM NÃO POSSUI PIS OU PASEP DEVERÁ SE CADASTRAR NO SITE                                
www.mpas.gov.br E SOLICITAR O NÚMERO DO NIT. 

FUNÇÃO PRETENDIDA 

 COORDENADOR BOLSISTA  SERVIÇOS GERAIS 

 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO BOLSISTA 

 ALUNO-MESTRE BOLSISTA                    DISCIPLINA: 

POLO DESEJADO:  1º -   2º - 

DISPONIBILIDADE:  SÁBADO  DOMINGO 

DADOS BANCÁRIOS 

BANCO: AGÊNCIA: CONTA: 

TIPO DE CONTA: 
 POUPANÇA OPERAÇÃO: 

 CORRENTE 

OBS. NÃO COLOCAR DADOS BANCÁRIOS DE TERCEIROS. 

http://www.mpas.gov.br/

