
 

1 
 

 

Edital Nº 052021 – Recrutamento Externo UNIDEP 

GESTA - GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DE TALENTOS 

O Centro Universitário de Pato Branco (UNIDEP) torna pública a abertura das 

inscrições do o processo de seleção externo para preenchimento da vaga conforme informações 

abaixo: 

 

1. DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

• Nome da vaga prevista neste edital: PEDAGOGO (A) 

• Quantidade de vagas disponíveis: 01 (um) 

• Setor de alocação da vaga: NAI (Núcleo de Acessibilidade e Inclusão)  

• Carga horária: 24 horas semanais (Segunda, terça, quinta e sexta período da tarde. 

Quarta-feira período da noite). 

• Período de inscrições: até 07/03/2021 – atenção para as orientações de inscrição 

informadas no tópico 4 deste edital. 

• Remuneração e benefícios: Será informado aos candidatos selecionados para 

entrevista. 

 

2. REQUISITOS PARA OCUPAR A VAGA 

2.1 Formação 

Ensino superior completo em Pedagogia. 

Especialização em Educação Especial em contexto de Inclusão. 

 

2.2 Experiência 

Educação Especial em contexto de Inclusão 

 

3. INFORMAÇÕES GERAIS SOBRE A VAGA 

3.1 Principais atribuições: 

• Acompanhar os estudos acadêmicos 

• Auxiliar na adaptação de material de estudo 

• Auxiliar na adaptação de atividades avaliativas 

• Acompanhar atividades avaliativas 

• Prestar apoio pedagógico nas demandas relacionadas ao acadêmico atendido 
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• Mediar, pedagógica e didaticamente, as atividades de ensino e de aprendizagem 

oportunizadas  

 

3.2 Habilidades e competências: 

• Ética profissional 

• Empatia 

• Relacionamento Interpessoal 

• Comunicação assertiva 

• Criatividade 

• Planejamento e organização 

• Trabalho em equipe 

• Sentir-se alinhado com os valores do Grupo AFYA Educacional: 

o Foco no aluno 

o Gente é tudo pra gente 

o Espírito empreendedor 

o Ser apaixonado 

o Inovação 

o Qualidade 

 

4. ETAPAS DO PROCESSO SELETIVO 

 

4.1 Inscrição: 

Para se inscrever é necessário tomar conhecimento os itens propostos neste edital, com 

atenção à formação, experiência, habilidades e competências.  

A partir da análise do edital, é necessário acessar o formulário disponível no link 

abaixo, responder as perguntas solicitadas e anexar o currículo ao final.  

Link para acesso a inscrição: 

https://forms.gle/KDLuVfW9WG23A7c66  

 

4.2 Análise e triagem de currículos:  

Todos os formulários e currículos serão analisados e triados a partir das informações 

disponibilizadas pelos candidatos. 

 

4.3 Entrevistas:  

As entrevistas serão agendadas previamente pela equipe do GESTA com os candidatos 

selecionados para esta etapa. O processo seletivo será composto pela análise do currículo, 

avaliações, prova técnica e entrevistas. Podem ser utilizadas também outras ferramentas que o 

UNIDEP entender necessário para este processo de seleção. 

https://forms.gle/KDLuVfW9WG23A7c66
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4.4 Resultado e entrega de documentação 

O resultado do processo seletivo será informado para os candidatos finalistas até 

20/03/2021. O candidato selecionado para ocupar a vaga será orientado quanto ao processo de 

admissão. 

 

 

Pato Branco, 22 de fevereiro de 2021 

 

 

_____________________________________ 

Cláudia Roberta Facin 

Pró-Reitora Administrativo Financeira 

 

_____________________________________ 

Jaqueline Bernardi Ferreira 

Coordenadora do GESTA 

 

 

_____________________________________ 

Kelly Cristina Zavadski 

Coordenadora NAPED/NAI 

 


