
 
EDITAL – PSSIM/2021.01 

CENTRO UNIVERSITÁRIO NATALENSE - UNICEUNA 
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO INTERNO DE MÉRITO – PSSIM 

QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DE DOCENTES 

 
– PSSIM 2021 – 

 

A Coordenação Pedagógica do Centro Universitário Natalense torna público o Processo Seletivo 

Simplificado Interno de Mérito: Qualificação Profissional de Docentes, destinado ao reconhecimento de 

capacitação de todo o corpo docente desta instituição de ensino superior (IES). 
 

1. São requisitos para a candidatura: 

✓ Estar o candidato regularmente contratado em regime de CLT, por no mínimo 6 (seis) meses nesta IES; 

✓ Possuir disciplina(s) no atual semestre em algum curso de graduação presencial. 

2. O processo seletivo simplificador irá ocorrer por meio de análise de currículo lattes, com devidas 

comprovações. 

3. A inscrição para o presente Processo Seletivo será realizada no período de 10 de Abril até 31 de Maio, 

mediante ficha de inscrição disponível pelo link a seguir: 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=jOaT0T_lEEambVb_MA_sehWPNhD4ZRhImcJv

ho0ysdZUMlIxVk1ITVVGUTVaODdYMTQzSE80Q1I2Ri4u.     

3.1.1. Para a inscrição o candidato deverá apresentar os seguintes documentos anexados em um único 

arquivo em formato PDF no link acima: 

✓ Documento oficial com foto; 

✓ Cópia da carteira de trabalho que comprove vínculo mínimo de 6 (seis) meses nesta IES; 

✓ Cópia do currículo lattes atualizado; 

✓ Documentos comprobatórios do currículo anexados na ordem discriminada no ANEXO A. 

4. Para o currículo com maior pontuação terá sua nota atribuída em 10,0 (dez), enquanto que os demais 

currículos terão suas notas proporcionais ao de maior pontuação; 

4.1.1. Em cada curso de graduação haverá um currículo com pontuação máxima para premiação. 

5. Os resultados serão divulgados de acordo com o Cronograma de Atividades abaixo. 

6. Não há remuneração para os classificados mediante resultado final, sendo apenas emitido certificado de 

Honra ao Mérito Profissional. 

7. Os casos omissos serão resolvidos pela Coordenação Pedagógica do Centro Universitário Natalense. 

8. Esse edital tem validade de 1 (um) ano, a contar da sua data de publicação. 
 

CRONOGRAMA DE ATIVIDADES 

INSCRIÇÕES 26 de abril a 26 de maio 

DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS (SITE) 25 de junho 

CERIMÔNIA DE ENTREGA DOS CERTIFICADOS 30 de junho 
 

Natal. 24 de abril de 2021. 

Iara Miller 

Coordenação Pedagógica/Geral 

Centro Universitário Natalense – UNICEUNA 
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