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MEDIDA ADMINISTRATIVA  Nº 06  DE 04  DE JANEIRO  DE 2021 
 

 
SELEÇÃO DE DISCENTES PARA VAGAS NOS CURSOS DE PÓS GRADUAÇÃO 

LATO SENSU NA MODALIDADE A DISTÂNCIA 

 

O VICE PRESIDENTE DA COOPERATIVA, no uso da atribuição que lhe confere o 

art. 40 da Constituição da Cooperativa, adota a seguinte Medida Administrativa para tornar 

público que estarão abertas as inscrições do processo seletivo no período de 05 de 

fevereiro de 2021 a 27 de fevereiro de 2021, para ingresso no cursos de Pós-graduação 

lato sensu na modalidade a distância, em consonância com o Sistema Especialização Para 

Todos, projeto este integrado na cooperativa, após devidamente credenciada pelas 

Chamadas de Articulações da Capes, observando o disposto no inciso III do artigo 44 da 

Lei N.º 9.394, de 20 de dezembro de 1996, bem como as normas estabelecidas no Decreto 

nº 9.057 de 25 de maio de 2017, que determina as diretrizes da Educação a Distância como 

modalidade educacional; Resolução nº 01 de 11 de março de 2016, que determina as 

diretrizes e normas nacionais para a oferta de programas e cursos de educação superior na 

modalidade a distância; e demais normas institucionais internas, assim como as disposições 

que integram o presente Edital.  

 

1. PÚBLICO ALVO  

1.1. Para os cursos de Especialização, poderão inscrever qualquer profissional com 

vínculo atual (efetivo ou temporário) nas instituições das redes públicas ou privadas 

localizadas, prioritarimente, nos municípios integrantes da região Nordeste do Brasil, 

observando também as condições estabelecidas no item 03 deste Edital.  

1.2. Em casos de sobras de vagas, poderá ser ofertadas a alunos de outras regiões do 

Brasil.  

 

2. DO CURSO  

2.1. Os cursos de pós-graduação, considerados neste Edital, é um curso de especialização 

destinado a profissionais das diversas áreas, com ênfase na apropriação de conhecimentos, 

competências e habilidades necessárias para o exercício da profissão.   
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2.2. Do objetivo  

Os cursos de Especialização visa a formação de profissionais especializados em sistemas, 

processos e serviços nas diversas áreas. Seus conhecimentos devem abranger ciências das 

áreas da saúde e educação com competências, tais como: liderança, proatividade, 

pensamento analítico e estratégico, além de flexibilidade para se adaptar a diferentes 

condições. 

2.3. Da duração  

2.3.1. As matrizes curriculares do Curso tem a duração de 12 (doze) meses, dividido em 

02 (dois) semestres.  

2.3.2. A carga horária total do curso é de 580 horas e distribuída em 02 módulos com 

atividades desenvolvidas na modalidade de ensino a distância, num contexto de educação 

online, com elaboração de Trabalho de Conclusão de Curso – TCC, que obedecerá ao 

gênero textual indicado nos planos de curso e estágio.  

2.4. Das vagas  

Serão oferecidas 100 (cem) vagas, sendo distribuídas pelos seguintes cursos: 

 

Especialização em Docência no Ensino Superior 30 Vagas 

Especialização em Psicopedagogia Institucional e Clinica 20 Vagas 

Especialização em Enfermagem do Trabalho 20 Vagas 

Especialização em Psicomotricidade 10 Vagas 

Especialização em Gesão de Pessoas com ênfase em Psicologia 

Organizacional 

20 Vagas 

 

2.5. Da modalidade, dos encontros presenciais e do acesso  

2.5.1. Os cursos serão realizados na modalidade à distância, com encontros remotos 

síncronos para discussão, orientações e avaliações. As datas dos encontros remotos e das 

avaliações serão divulgadas previamente, isto se houver. 

2.5.2. Os cursos serão realizados em Ambiente Virtual de Aprendizagem - AVA, bem 

como em outras plataformas e interfaces que possam ser acessadas eletronicamente por 

meio da internet. É de exclusiva responsabilidade do aluno o acesso ao AVA, bem como 

às demais plataformas, com equipamento adequado para cumprir as atividades propostas.  

 

3. DOS REQUISITOS  

3.1. Os candidatos deverão preencher os seguintes requisitos:  

a) ter concluído graduação, em instituição de ensino superior devidamente autorizada ou 

reconhecida pelo INEP/MEC ou Conselho Estadual de Educação do Estado de 

origem;  

b) ser profissional da área com vínculo atual (efetivo ou temporário) em instituições 

públicas (municipal, estadual ou federal), localizadas nos municípios integrantes da 

região do nordeste ou;  

c) possuir habilidade para utilizar computadores e dispor de recursos ágeis para 

conectividade com internet, e-mail, fóruns, chat, dentre outras tecnologias digitais.  
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4. DAS INSCRIÇÕES  

4.1. As inscrições são gratuitas e deverão ser feitas através de formulário online, 

unicamente através deste sistema de inscrição, que estará disponível, para consulta, na 

página da Consulcoop (www.consulcoop.org/inscricao), no período de incrição, conforme 

cronograma apresentado no item 6 desde Edital.    

4.2. No ato de inscrição o(a) candidato(a) deverá enviar os documentos abaixo:  

a) Cópia legível do RG ou documento equivalente (carteira de habilitação, carteira de 

trabalho com foto, carteira funcional com foto, em que conste o número do RG) 

válido;  

b) Cópia legível do CPF, se o CPF não constar no documento anterior;  

c) Cópia legível do comprovante de residência;  

d) Cópia legível do diploma de graduação, cursada em instituição de ensino superior 

devidamente autorizada ou reconhecida pelo INEP/ MEC ou Conselho Estadual de  

Educação do Estado de origem;  

e) Histórico da graduação emitida por instituição de ensino superior devidamente 

autorizada ou reconhecida pelo Inep/Mec ou Conselho Estadual de Educação do 

Estado de origem.  

f) Cópia legível do comprovante de vínculo nas instituições públicas ou privadas, 

conforme exigência do subitem 3.1;  

g) Cópia legível dos documentos de comprovações dos Critérios de Avaliação deverão 

ser, organizadas de acordo com o Barema no Anexo I deste Edital.  

4.3. Os documentos citados nas alíneas de “a” a “g” do subitem anterior deverão 

compor um arquivo em pdf único e enviado no ato da inscrição.  

4.4. Para a Prova de Títulos, os(as) candidatos(as) deverão entregar apenas 

cópias dos documentos que serão analisados para fins de pontuação do Barema, 

conforme Anexo I deste Edital.  

4.5. Os documentos entregues no ato da inscrição serão utilizados para a seleção 

e matricula do aluno.  

4.6. A Consulcoop não se responsabilizará por inscrições via internet não 

recebidas por motivos de ordem técnica dos computadores, falhas de 

comunicação, congestionamento das linhas de comunicação, bem como 

outros fatores de ordem técnica que impossibilitem a inscrição.  

4.7. As informações prestadas no formulário de inscrição, via internet, serão de 

inteira responsabilidade do candidato.  

4.8. O candidato que efetivar mais de uma inscrição terá apenas a última 

considerada como válida.  

4.9. As inscrições poderão ser prorrogadas em caso de ordem técnica, a critério 

da instituição.  

4.10. Não serão aceitas completamantações de documentações após o 

encerramento das inscrições.    

4.11. Não será homologada a inscrição de candidato que deixar de atender a 

quaisquer exigências deste Edital, ficando o candidato inapto para participar 

do processo seletivo.  
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4.12. Dúvidas e informações sobre o processo seletivo poderão ser solicitadas e 

obtidas pelo e-mail atendimentoconsulcoop@gmail.com.  

 

5. DO PROCESSO DE SELEÇÃO  

O processo de seleção se dará com base nos Critérios de Ordem de inscrição no site da 

Consulcoop. 

 

6. DO CRONOGRAMA DA SELEÇÃO  

As atividades do processo seletivo ocorrerão nas datas constantes do cronograma abaixo:  

Atividade  Período  

Inscrição online com documentação solicitada 

(site da Consulcoop: www.consulcoop.org)  

  

05/02/2021 a 27/02/2021  

Homologação das inscrições (site da 

Consulcoop: (www.consulcoop.org)  02/03/2021  

Recurso para Inscrições não Homologadas  Até as 17 horas do dia 03/03/2021  

Divulgação do resultado final em ordem de 

classificação (site da Consulcoop: 

(www.consulcoop.org) 

  

09/03/2021  

Período de recurso  Até as 17 horas do dia 03/03/2021 

Publicação da decisão do recurso (site da 

Consulcoop: (www.consulcoop.org) 

15/03/2021 

Divulgação dos alunos com matrícula deferida 

(www.consulcoop.org) 

16/03/2021 

Inicio das aulas – Semana de Integração  17/03/2021 

 

7. DOS RECURSOS  

7.1. Os recursos decorrentes deste Edital deverão ser encaminhados através do e-mail 

atendimentoconsulcoop@gmail.com. observados os prazos previstos no cronograma 

indicado no item 6 deste Edital.  

7.2. Não serão aceitos recursos dos recursos.   

 

8. DO PREENCHIMENTO DAS VAGAS  

8.1. As vagas serão preenchidas por região obedecendo a seguinte ordem de prioridade:  

a) profissionais das áreas de saúde, educação e afins com vínculo atual (efetivo ou 

temporário) em instituições públicas, localizadas nos municípios integrantes da 

região do Nordeste; 

b) na ausência de candidatos aprovados nas alíneas “a” profissionais da área das áreas 

de saúde, educação e afins com vínculo atual (efetivo ou temporário) em instituições 

privadas, localizadas nos fora dos municípios integrantes da região do Nordeste, de 
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acordo com a ordem de classificação pelo processo de seleção definido no item 5, até 

o limite de vagas determinado no subitem 2.4 deste Edital;  

 

9. DA MATRÍCULA  

9.1. De acordo com a Lei 9.394/96 só poderá ser matriculado o candidato aprovado e que 

tenha concluído um curso de graduação, tornando-se nula de pleno direito, a classificação 

daquele que não apresentar prova de conclusão do curso de graduação no ato da matrícula, 

independente do resultado apresentado no processo seletivo.  

9.2. Todos os candidatos aprovados serão classificados como convocados ou 

selecionados.  

9.3. Os convocados estarão dentro do limite de vagas definido determinado no subitem 

2.4 deste Edital e serão convocados para efetivação da matricula, conforme cronograma 

apresentado no item 6.  

9.4. Todos os convocados e todos os selecionados (cadastro de reserva) interessados em 

ocupar uma vaga no curso, deverão enviar a documentação para matrícula no período de 

17 a 18 de março de 2021.  

9.5. Os selecionados comporão um cadastro de reserva e terão a matricula efetuada pela 

coordenação do curso, obedecendo a ordem de classificação e o número de vagas não 

preenchidas pelos convocados, conforme cronograma apresentado no item 6.  

 

10. DAS INFORMAÇÕES ADICIONAIS  

10.1. O candidato selecionado que não tiver enviado a documentação solicitada no ato da 

inscrição e não apresentar os documentos comprobatórios para efetivação da matrícula 

perderá sua vaga. Para ocupar essa vaga poderão ser convocados outros candidatos, 

respeitando-se a ordem de classificação.  

10.2. É de responsabilidade exclusiva do candidato observar a legislação aplicável no caso 

de descumprimento dos aspectos éticos e legais relativos à apresentação de documentos 

comprobatórios.  

10.3. A Comissão de Seleção reserva-se ao direito de resolver os casos omissos e as 

situações não previstas no presente Edital.  

10.4. A homologação das inscrições, os resultados finais antes e após recursos e a relação 

dos candidatos com matrícula deferida serão divulgados no site da Consulcoop, no 

endereço www.consulcoop.org, junto ao Edital. Além disso, os resultados finais, antes e 

após recursos, em ordem de classificação, serão publicados no portal da instituição. 

10.5. Em todos os cursos há necessidade de estágio com carga horária de 100h, podendo 

este ser realizado a qualquer tempo quando matriculado. 

10.6. A média de aprovação em cada disciplinas é de 7,0 ( Sete ) pontos. O(a) 

candidato(a) que não conseguir atingir essa pontuação terá direito a repetir a disciplina na 

turma seguinte. 

10.7. O(a) candidato(a) que tiver mais de 50% de falta não terá direito a fazer segunda 

chamada de aividades avaliativas. 

10.8. Em caso de 2ª chamada de qualquer atividadem esta terá custo de R$ 50,00 ( 

Cinquenta Reais ) a ser pago via boleto bancário ou cartão de crédito. Esse valor não será 

cobrado em casos de apresentação de atestado médico. 
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10.9. A Certificação será feita por Faculdades convêniadas à cooperativa, podendo levar 

até 04 ( quatro ) meses para a sua entrega, isso se o aluno for aprovado em todas as 

disciplinas do curso. 

 

11. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS  

11.1. O ato de inscrição gera a presunção absoluta de que o candidato conhece as 

exigências do presente Edital e de que aceita as condições da seleção, não podendo invocar 

seu desconhecimento a qualquer título, época ou pretexto.  

11.2. A inexatidão das declarações, as irregularidades de documentos, ou outras de 

qualquer natureza que não atendam às exigências deste Edital, ocorridas em qualquer fase 

do processo, eliminarão o candidato da Seleção ou, se identificadas posteriormente, 

impedirão a sua matrícula, anulando-se todos os atos e efeitos decorrentes da sua inscrição, 

podendo tal ato, resultar em infração penal, configurada em lei.  

 

 

Esta medida entra em vigor na data de sua publicação; 

 

 

Salvador, 04 de Janeiro de 2021  

 

 

DIEGO DE SOUSA PORTELA 

Diretor Vice-Presidente 

 

 

BERNADETE REIS 

Diretora de Educação 
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