
PROCESSO SELETIVO Nº 09/2019  

 

EDITAL 

 

A FADEPE – Fundação de Apoio e Desenvolvimento ao Ensino, Pesquisa e Extensão, 

neste ato representado pela Comissão Especial de Seleção nomeada para essa finalidade, 

realizará Processo Seletivo com vista de cadastro de reserva na modalidade de contratação por 

prazo determinado para a Área de Educação Financeira para atuar nos Projetos do CAEd - 

Centro de Políticas Públicas e Avaliação da Educação. 

 

Todas as contratações promovidas pela FADEPE são operadas nos termos do que 

determina a Consolidação das Leis do Trabalho – CLT – (Decreto-Lei 5.452/1943), o que faz em 

observância ao art. 2º, II, da Lei 8.958/94, razão pela qual o presente processo seletivo não se 

submete às normas atinentes aos Concursos Públicos (Lei 8.112/1990).  

 

1 – DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES  

 

1.1 - A seleção destina-se ao provimento de vagas que surgirem no decorrer do prazo de 

validade do Processo Seletivo, que é de 06 (seis) meses, podendo ser prorrogado por igual 

período a contar da data de homologação do certame, a critério do Projeto CAEd.  

 

1.2 - A simples aprovação no Processo Seletivo não assegura o direito à contratação, que 

deverá atender à oportunidade e conveniência das necessidades do Projeto CAEd.  

 

2 – DA INSCRIÇÃO  

 

2.1 - As inscrições para o presente processo seletivo acontecerão das 17h00 horas do dia 

16/07/2019 até as 10h00 horas do dia 22/07/2019.  

 

2.2 - O candidato deverá apresentar cópia da consulta ao site do eSocial, no link 

http://consultacadastral.inss.gov.br/Esocial/pages/index.xhtml, constando situação regular. 

2.2.1. A situação está regular no eSocial quando consta a mensagem “Os dados estão 

corretos”. 

2.2.2. Em caso de situação irregular: 

http://consultacadastral.inss.gov.br/Esocial/pages/index.xhtml�


2.2.2.1. O candidato deverá refazer a pesquisa no eSocial, digitando o nome 

sem acentuação e cedilha. Aparecendo a mensagem “Os dados estão 

corretos”, salve o documento e o imprima para entregar na etapa da avaliação. 

2.2.2.2. Persistindo o erro, o candidato deverá atentar-se nas informações 

contidas nos campos “Mensagem” e “Observação”, seguindo as orientações 

para sanar o problema, tendo em vista que o mesmo só poderá ser contratado 

com a situação regular. 

 

2.3 - O candidato deverá preencher o formulário de inscrição disponível no link: 

https://forms.gle/sHQ3jfEkiAzsGK2Y7 

2.3.1. Para acesso ao formulário acima o usuário deve utilizar o navegador Mozilla Firefox 

ou Google Chrome. 

2.2.2. A veracidade dos dados informados neste formulário é de inteira responsabilidade 

do candidato. 

2.3.3. Em caso de mais de uma inscrição, será considerada válida apenas a última. 

2.3.4. O Projeto CAEd não se responsabiliza por formulário não recebido por quaisquer 

motivos de ordem técnica dos computadores, falhas de comunicação, congestionamento 

das linhas de comunicação, procedimento indevido do candidato e outros fatores que 

impossibilitem a transferência de dados. É de responsabilidade exclusiva do candidato a 

realização da sua inscrição. 

 

2.4 - Será indeferida a inscrição do candidato que não respeitar, integralmente, o disposto no 

item 1 e respectivos subitens.   

 

3 - DO CADASTRO RESERVA   

 

3.1 - O presente Processo Seletivo tem como objeto a formação de CADASTRO DE RESERVA, 

para preenchimento de vagas do quadro de colaboradores no Projeto CAEd, quando houver a 

demanda, durante o período de validade referenciado no subitem 1.1 deste Edital. 

 

3.2 - O presente Processo Seletivo se propõe a selecionar até 5 (cinco) candidatos para 

integrar o CADASTRO DE RESERVA da Área Educação Financeira. 

 

3.3 - O CADASTRO DE RESERVA poderá ser utilizado por 06 (seis) meses a partir da publicação 

do resultado da lista de classificados. Contudo, o Projeto CAEd se reserva o direito de 

https://forms.gle/sHQ3jfEkiAzsGK2Y7�


promover nova seleção durante esse período caso não atinja o número necessário de 

classificados ou caso a presente seleção não apresente resultados satisfatórios. 

 

4 - DAS ATRIBUIÇÕES E DO PERFIL DO CANDIDATO  

 

4.1 - São atribuições da Área de Educação Financeira:  

 

• Fazer interlocução com o Banco Central e sua equipe, reportando à equipe do Projeto 

CAEd a respeito de demandas que eventualmente surgirem e dando rápido 

andamento a essas demandas; 

• Atuar, juntamente com a equipe do Projeto CAEd, em pesquisa sobre a Educação 

Financeira na BNCC; 

• Atuar em pesquisa acerca de experiências internacionais ligadas à Educação 

Financeira, de forma a compreender como o tema vem sendo tratado no mundo e 

adaptar boas experiências de outros países à realidade nacional; 

• Atuar em pesquisa sobre como as temáticas ligadas a habilidades socioemocionais 

vêm ganhando importância e entrado nos currículos escolares, de forma a dar suporte 

a posteriores materiais didáticos ligados à Educação Financeira; 

• Atuar em pesquisa acerca de experiências internacionais ligadas à Educação 

Financeira, de forma a compreender se/como as mesmas abordam questões como 

habilidades comportamentais, autonomia, protagonismo, empatia, resolução de 

problemas, pensamento crítico, entre outras habilidades socioemocionais que possam 

dar suporte a comportamentos e atitudes financeiras mais saudáveis; 

• Participar, juntamente com equipe multidisciplinar constituída para este fim, do 

desenho da proposta metodológica do Projeto CAEd para a aplicação dos conteúdos 

de Educação Financeira nas escolas; 

• Atuar na validação dos materiais produzidos pelas universidades no que diz respeito 

ao tratamento das temáticas ligadas à Educação Financeira e na adequação desses 

materiais com a ótica do desenvolvimento de habilidades socioemocionais. 

 

4.2 - Os candidatos inscritos para Área de Educação Financeira deverão preencher às seguintes 

condições:  

 

4.2.1. Obrigatória:  



a) Graduação completa em qualquer área do conhecimento. 

b) Possuir currículo atualizado na Plataforma Lattes do CNPq (http://lattes.cnpq.br/). 

 

4.2.2. Desejável: 

 

a) Graduação em Administração, Ciências Contábeis ou Economia. 

b) Mestrado em qualquer área do conhecimento. 

c) Experiência ou publicação(ões) ligada(s) a temas correlatos à Educação Financeira; 

Educação/Comportamento/Inovação; 

d) Experiência em docência em disciplina que contemple em seu escopo as habilidades 

socioemocionais dos alunos; 

e) Desejável experiência em gestão educacional em atividades que contemplem em seu 

escopo as habilidades socioemocionais dos alunos; 

f) Ter conhecimentos de informática, particularmente dos softwares componentes do pacote 

Office. 

 

4.3 - Estabelece-se uma carga horária de 20 (vinte) horas presenciais semanais para o cargo 

em epígrafe.  

4.3.1. A carga horária deverá ser cumprida de acordo com o horário de funcionamento 

do Projeto CAEd. 

4.3.2. Na hipótese de contratação, não haverá possibilidade de redução da jornada de 

trabalho estabelecida no item 4.3. 

 

5. DAS ETAPAS DO PROCESSO SELETIVO 

 

5.1. O Processo Seletivo acontecerá em 04 (quatro) etapas: 

 

1ª Etapa – Análise do formulário de inscrição; 

2ª Etapa – Avaliação dissertativa e Entrega de documentos; 

3ª Etapa – Análise do currículo (documentação comprobatória); 

4ª Etapa – Entrevista. 

 

5.2. A 1ª Etapa será a confirmação e análise da inscrição, conforme regulada no item 2 

deste Edital. 

 

http://lattes.cnpq.br/�


5.3.  A 2ª Etapa consistirá na realização de uma avaliação dissertativa que busque 

averiguar o nível de conhecimentos específicos de Educação Financeira.  

 

5.3.1. Os textos indicados para a avaliação dissertativa são os seguintes: 

 

ARAÚJO, Fábio de Almeida Lopes; SOUZA, Marcos Aguerri Pimenta. Educação Financeira 

para um Brasil sustentável. Banco Central do Brasil, Trabalhos para discussão, Junho de 

2012. Disponível em:  

https://www.bcb.gov.br/pec/wps/port/TD280.pdf 

 

BANCO CENTRAL DO BRASIL. O que é cidadania financeira? Disponível em: 

https://www.bcb.gov.br/content/cidadaniafinanceira/Documents/conceito_cidadania_fin

anceira.pdf 

 

ORGANIZAÇÃO PARA A COOPERAÇÃO E O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO (OCDE). 

Recomendação sobre os princípios e boas práticas de Educação e Conscientização 

Financeira, Julho de 2005. Disponível em:  

https://www.oecd.org/daf/fin/financial-

education/[PT]%20Recomendação%20Princ%C3%ADpios%20de%20Educação%20Financeir

a%202005%20.pdf 

 

SANTOS, Daniel; PRIMI, Ricardo. Desenvolvimento socioemocional e aprendizado escolar: 

uma proposta de mensuração para apoiar políticas públicas. Instituto Ayrton Senna, 2014. 

Disponível em:  

http://educacaosec21.org.br/wp-content/uploads/2013/07/desenvolvimento-

socioemocional-e-aprendizado-escolar.pdf  

 

5.3.2. Nesta etapa o candidato deverá entregar envelope lacrado

 

 (com indicação, na 

parte externa frontal, do nome completo do candidato, CPF e número do 

Edital), contendo os seguintes documentos, que serão analisados na 3ª Etapa: 

            I – Documentos obrigatórios, de caráter eliminatório: 

a) Currículo lattes; 

b) Cópia (frente e verso) do diploma de graduação;    



c) Comprovante impresso da regularidade de seus dados no site do eSocial 

(http://consultacadastral.inss.gov.br/Esocial/pages/index.xhtml.  Caso o 

candidato encontre divergência em seus dados no eSocial, deverá saná-las até 

o ato da convocação, se for o caso, tendo em vista que o mesmo somente 

poderá ser contratado com a situação regular; 

II- Documentos complementares, de caráter classificatório: 

d) Cópia da documentação comprobatória das condições desejáveis, dispostas no 

subitem 4.2.2. 

 

5.4.  A 3ª Etapa consistirá na análise do currículo, na qual serão verificadas e pontuadas as 

condições do candidato: 

 

5.4.1. A comprovação da condição obrigatória disposta no subitem 4.2.1, 

alínea “a” deverá ser feita por meio da apresentação da cópia (frente e verso) do 

diploma de graduação expedido por instituição de ensino reconhecida pelo MEC. 

5.4.2. Para fins de comprovação das experiências descritas na condição 

desejável, subitem 4.2.2, alíneas “c”, “d” e “e”, o candidato poderá apresentar 

declaração que comprove o cargo e as atribuições a ele pertinentes, expedida por 

entidade pública ou privada, na qual conste a assinatura e identificação do 

responsável ou a cópia da carteira de trabalho.  

5.4.2.1. Não será considerada a contagem de tempo de experiência 

que não explicite o período trabalhado, bem como aquela que não 

explicite a área compatível com a pleiteada pelo candidato. 

5.4.3. Os documentos comprobatórios deverão estar legíveis, sem rasura e 

devidamente formalizados pela instituição de referência. 

 

5.5. A 4ª Etapa será uma entrevista, que poderá ser presencial ou por videoconferência, a 

depender da necessidade do candidato.  

5.5.1. A entrevista será realizada por uma banca, composta por 03 (três) ou 

mais membros, que avaliará o candidato segundo critérios definidos no 

subitem 6.1.3.1. 

5.5.2. Serão eliminados os candidatos que não atingirem a pontuação 

mínima descrita no subitem 6.1.3.2. 

 

http://consultacadastral.inss.gov.br/Esocial/pages/index.xhtml�


5.6.  O não comparecimento a qualquer uma das etapas listadas no subitem 5.1 acarretará 

a automática eliminação do candidato, independente do alcance à pontuação mínima 

prevista neste Edital. 

 

6.  DOS CRITÉRIOS DE SELEÇÃO E CLASSIFICAÇÃO 

 

6.1. A seleção e classificação dos candidatos serão regidas pelos seguintes critérios: 

 

ETAPA CRITÉRIOS DE SELEÇÃO E CLASSIFICAÇÃO Número de pontos  

2ª Prova de Conhecimentos específicos 60 pontos 

3ª Análise do currículo 20 pontos 

4ª Entrevista  20 pontos  

 
 

ETAPA CRITÉRIOS DE PONTUAÇÃO DO CURRÍCULO 
Número de pontos  

(Máximo 20 pontos) 

 

 

3ª 

Diploma de graduação  Exigência 

Comprovada experiência profissional em Educação Financeira. 2 pontos a cada 6 meses, 
limitado a 3 anos 

 
Publicação(ões) ligadas à temas correlatos à Educação 
Financeira 

Até 8 pontos  
(1 ponto para cada 

publicação) 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 

ETAPA CRITÉRIOS DE PONTUAÇÃO DA ENTREVISTA 
Número de pontos  

(Máximo 20 pontos) 

4ª 
Clareza na comunicação/expressão oral 05 pontos 

Perfil profissional e conhecimento técnico                 15 pontos 

 

 

6.1.1. DA PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS (PRESENCIAL):  

 

6.1.1.1. Serão considerados habilitados para a prova de conhecimentos específicos 

todos os candidatos que atenderem aos requisitos solicitados no subitem 

4.2.1. 

 



6.1.1.2. Serão aprovados na Prova de conhecimentos específicos e habilitados à 

próxima etapa, Análise do Currículo, os candidatos que obtiverem a 

pontuação mínima igual ou superior a 60% (sessenta por cento) do valor 

total da prova. 

 

6.1.2. DA ANÁLISE DE CURRÍCULO (DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA): 

 

6.1.2.1.  Somente serão avaliados e pontuados os currículos dos candidatos 

habilitados, conforme estabelecido no subitem 6.1.1.2. 

 

6.1.2.2. O currículo será analisado pela Comissão Especial de Seleção que 

pontuará a experiência dos candidatos, conforme critérios estabelecidos e 

devidamente documentados, com vistas a selecionar aqueles que apresentem 

experiências compatíveis com as necessidades do Projeto CAEd.  

 

6.1.2.3. Serão considerados habilitados para a próxima etapa, Entrevista, os 

candidatos em até, no máximo, 02 (duas) vezes o número de vagas previstas 

para o CADASTRO DE RESERVA, conforme estabelecido no subitem 3.2 deste 

Edital, de acordo com a classificação, considerando a soma da pontuação 

alcançada na Prova Objetiva e na Análise do Currículo.  

 

6.1.3. DA ENTREVISTA: 

 

6.1.3.1. Na entrevista, a banca avaliará e pontuará a clareza na comunicação e 

expressão oral, bem como o conhecimento técnico e o perfil profissional 

dos candidatos, de acordo com o indicado nos subitens 4.2.1 e 4.2.2, com 

vistas a selecionar aqueles que apresentem experiência, habilidades e 

competências mais adequadas às necessidades do Projeto CAEd. 

6.1.3.2. Será considerado habilitado para o cadastro de reserva o candidato que 

obtiver a pontuação mínima igual ou superior a 50% (cinquenta por 

cento) do valor total da entrevista. 

 

 

6.1.4. DO DESEMPATE: 



6.1.4.1.  Para fins de convocação para a Entrevista, havendo empate na pontuação 

dos candidatos, conforme disposto no item 6.1.2.3, serão convocados 

todos os candidatos empatados em último lugar. 

 

6.1.4.2. Havendo empate na pontuação dos resultados finais dos candidatos, os 

critérios de desempate serão aplicados na seguinte ordem: 

1º - Maior nota da avaliação dissertativa; 

2º - Maior nota da entrevista; 

3º - Maior nota do currículo; 

4° - Maior idade. 

 

6.1.5. DA CLASSIFICAÇÃO 

 

6.1.5.1. A ordem de classificação será definida pelo somatório da pontuação 

alcançada pelo candidato nas etapas descritas no subitem 6.1. 

 

 

7. DO SALÁRIO, BENEFÍCIOS E DOCUMENTAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO 

 

7.1. O salário e o os benefícios serão informados no momento da convocação, para fins de 

contratação. 

7.2.  Para fins de contratação, além da documentação regular exigida na admissão, o 

candidato deverá apresentar a situação regular no Esocial, sob pena de 

desclassificação no processo seletivo.  

 

8.  DOS RESULTADOS 

 

8.1. Os resultados de cada etapa serão divulgados no site do CAEd 

(http://institucional.caed.ufjf.br/processos-seletivos/resultados/), juntamente com os 

respectivos horários e endereço onde serão realizadas as diferentes etapas do 

Processo Seletivo. 

 

 

9. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

  

http://institucional.caed.ufjf.br/processos-seletivos/resultados/�


9.1. A inscrição do candidato implicará no conhecimento e tácita aceitação das condições 

estabelecidas no inteiro teor deste Edital e nas instruções específicas, expedientes dos 

quais não poderá alegar desconhecimento. 

9.2. No caso de impossibilidade do candidato selecionado realizar atividades contidas neste 

Edital, ficará reservado à Comissão Especial de Seleção do Projeto CAEd o direito de 

convocar o próximo candidato da lista de classificados. 

9.3. O Projeto CAEd está reservado o direito de constituir um banco de candidatos aptos, 

ficando a contratação condicionada às necessidades da instituição. 

9.4. Fica consignado que todas as despesas inerentes ao Processo Seletivo, tais como 

eventuais deslocamentos, alimentação e outros, correrão às expensas do candidato, 

não tendo o Projeto CAEd responsabilidade de custear qualquer das fases da seleção 

previstas neste Edital. 

9.5. O Projeto CAEd se reserva o direito de alterar as etapas avisando aos participantes, 

com a devida antecedência. 

9.6. Casos omissos serão julgados pela Comissão Especial de Seleção do Projeto CAEd.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO I 

ORIENTAÇÕES PARA REALIZAÇÃO DA PROVA DE CONHECIMENTO ESPECÍFICO 

 

Os candidatos classificados deverão comparecer na data, horário e local indicados abaixo para 

a realização da 2ª etapa do processo seletivo conforme consta em Edital – Avaliação 

dissertativa.  

 

Data: 23/07/2019 – Terça-feira 

Horário: 09:00 

Local: CAEd Dom Orione - Av. Eugênio do Nascimento, nº 620, Dom Orione - Juiz de 

Fora/MG. 

 

I – ORIENTAÇÕES GERAIS 

 

1. O horário de abertura do portão do local de aplicação será 30 MINUTOS antes do início 

das provas.  

2. O portão será fechado 15 (quinze) minutos depois do horário previsto para o início 

da prova, não sendo permitida a entrada de nenhum candidato após o seu 

fechamento.  

3. A prova terá duração máxima de 01h30 (uma hora e trinta minutos).  

4. O candidato somente poderá se ausentar do recinto da prova após 30 (trinta) minutos 

contados a partir do efetivo início da prova. Por motivo de segurança, o candidato 

NÃO poderá levar o CADERNO DE PROVA nem os RASCUNHOS (caso sejam fornecidos), 

a qualquer momento.  

5. É obrigatória a apresentação de documento de identificação oficial, com foto. Carteiras 

funcionais e crachás não são aceitos. Não serão aceitas cópias de documento de 

identificação, ainda que sejam autenticadas. 

6. Em caso de perda ou furto do documento de identificação, o candidato deverá 

apresentar o Boletim de Ocorrência.  

7.  Junto ao candidato, somente poderão permanecer o documento oficial, com foto, 

materiais para execução da prova (caneta com tinta azul escuro ou preta, fabricada 

com corpo transparente), água em garrafa transparente, lanches e remédios.  

8. A equipe de fiscalização poderá realizar vistoria nos lanches a qualquer momento. 

9. Não será permitido, durante a realização das provas, o porte nem a utilização de 

aparelhos eletrônicos, celulares, tablets, relógios, bonés, gorros, agasalhos com capuz, 



óculos escuros, lápis, borracha, canetas que não tenham corpo transparente, livros, 

anotações, impressos ou qualquer outro material de consulta.  

10. Não será permita a comunicação entre candidatos durante a prova. 

11. Os celulares e aparelhos eletrônicos devem, obrigatoriamente, permanecer desligados, 

guardados no porta-objetos disponibilizado aos candidatos (sacos plásticos com 

campo para identificar o nome, CPF e telefone do candidato) que ficará sob a guarda e 

responsabilidade do candidato, durante todo o período da prova, inclusive nos 

momentos preparatórios à aplicação.  

12. O candidato não poderá assinar nem registrar nome, número de documento ou 

qualquer outra informação que possa identifica-lo no cartão de respostas nem na 

prova. 

13. Os três últimos candidatos deverão permanecer até o final para assinar a Ata de Sala e 

atestar o lacre de fechamento do pacote de prova.  

14.  O candidato deverá atentar-se às orientações contidas na capa da prova e no cartão 

de respostas.  

15. O candidato que não atender às orientações poderá ser eliminado do processo 

seletivo.  

 

 

II – DAS CONDIÇÕES ESPECIAIS 

 

 

Caso o candidato necessite de condição especial para a realização da prova, poderá 

requerê-la até dia 22/07/2019, às 10h00 (horário oficial de Brasília), por meio do e-

mail processoseletivo@caed.ufjf.br, relatando a necessidade e anexando o Laudo 

Médico que ateste a(s) condição(ões) especial(ais) necessária(s), se for o caso. 

 


