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Edital Nº 18/2022 – 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 CADASTRO RESERVA de Pedagogo (a).  

 

1. DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 Nome da vaga prevista neste edital: Pedagogo (a) 

 Setor de alocação da vaga: NED – Núcleo de Experiência Discente 

 Liderança imediata: Jaqueline Bernardi Ferreira 

 Carga horária: 20 horas semanais –  

 Período de inscrições: até 15/11/2022 – atenção para as orientações de inscrição 

informadas no tópico 4 deste edital. 

 Remuneração e benefícios: Será informado aos candidatos selecionados para 

entrevista, considerando que a vaga é para CADASTRO RESERVA. 

 

2. REQUISITOS PARA OCUPAR A VAGA 

2.1 Formação 

Graduação em Pedagogia 

Especialização em Andragogia, Educação inclusiva, Psicopedagogia. 

 

2.2 Experiência 

Experiência em atendimentos pedagógicos na educação superior. 

 

3. INFORMAÇÕES GERAIS SOBRE A VAGA 

3.1. Principais atribuições: 

 Atendimentos pedagógicos individuais 

 Intervenções coletivas com objetivos pedagógicos 

 Elaboração de relatórios, projetos e materiais pedagógicos 

 Atendimento em conjunto com a psicóloga a casos específicos de alunos e familiares 

 Elaboração e aplicação de capacitações e treinamentos a colaboradores 

 Organização e participação de eventos e atividades institucionais 
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 Tutoria e acompanhamento de alunos PCD’s 

 

3.2 Habilidades e competências: 

 Comunicação assertiva 

 Pensamento Crítico 

 Dinamismo 

 Agilidade 

 Proatividade 

 Acolhimento 

 Trabalho em equipe 

 Apresso pela educação e desenvolvimento 

 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.  

4.1.1 Link para acesso: 

https://forms.gle/WDHaKNN1rqi3y4rF8 

4.1.2 Código QR: 
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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. 

 

4.4 Prova técnica 

A prova técnica será agendada previamente pela equipe do GESTA com os 

candidatos selecionados para esta etapa. 

Os candidatos selecionados deverão comparecer com os documentos abaixo para 

realizar a prova técnica: 

o Cópia de diploma de graduação ou formação na área especificada no item 2.1 deste 

edital 

o Cópia de RG e CPF 

 

4.5 Resultado e entrega de documentação 

A participação no presente processo seletivo prevê cadastro de reserva, ou seja, não 

há garantia de contratação, caso a contratação ocorra, será enviada a carta proposta ao 

candidato (a) aprovado e sua admissão será a partir de 2023. 

Pato Branco, 19 de Outubro de 2022 
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_____________________________________ 

Cláudia Roberta Facin 

Pró-Reitora Administrativo Financeira 

 

 

_____________________________________ 

Jaqueline Bernardi Ferreira 

Coordenadora do GESTA e NED 


