
 
 

EDITAL Nº 001/2018  

UNESP-CENTRO PAULA SOUZA-INCRA 

PROCESSO SELETIVO PARA ALUNOS DO CURSO TÉCNICO 

EM AGROPECUÁRIA INTEGRADO AO ENSINO MÉDIO 

(2018-2021) 

 

A Faculdade de Filosofia e Ciências, da Universidade Estadual Paulista 

“Júlio de Mesquita Filho” – Campus de Marília, considerando o 

convênio aprovado nº 837251/2016, firmado entre a UNESP, o 

Centro Paula Souza e o INCRA-PRONERA para oferecimento de uma 

turma de Ensino “Técnico em Agropecuária integrado ao 

Ensino Médio”, com objetivo de formar 50 alunos, faz saber que 

estarão abertas no período de 21/09/2018 a 19/10/2018 as 

inscrições dos alunos. 

 

1 – DAS VAGAS 

 

1.1 Vagas disponíveis: 50 (Cinquenta) 

1.2 Art.13. São beneficiários do Programa Nacional de Educação na 

Reforma Agrária - PRONERA: 

I-população jovem e adulta das famílias beneficiárias dos 

projetos de assentamento criados ou reconhecidos pelo INCRA 

e do Programa Nacional de Crédito Fundiário-PNFC, de que 

trata o § 1odo art. 1odo Decreto no 6.672, de 2 de dezembro 

de 2008. 

IV-demais famílias cadastradas pelo INCRA (Acampados e 

Quilombolas)  

 

2 – DAS INSCRIÇÕES 

 

2.1 – As inscrições serão efetuadas via formulário na internet e 

envio dos documentos abaixo. Para inscrever-se o/a candidato/a 

deverá: 

 



 
 

a) Acessar e preencher o Formulário de inscrição online abaixo 

durante o período de inscrição: 

https://docs.google.com/forms/d/1SdkpPAzd_nlnwOiEDnUCvEJKAL7J

MkethzSmh63FOiM/edit?ts=5ba8d0ea 

b) Encaminhar os documentos do subitem 2.2, através dos Correios, 

com data de postagem até 25/04/2018 ou entregar pessoalmente na 

ETEC de Paraguaçu Paulista, em envelope lacrado, entre os dias 

21/09/2018 e 19/10/2018, das 09h00 às 11h30 ou das 14h00 às 

16h30. 

ENDEREÇO PARA ENVIO DOS DOCUMENTOS: 

Etec Augusto Tortolero Araújo. Rodovia SP 284, Km 477/478 – 

Brumado Caixa Postal 50. CEP 19700-000 - Paraguaçu Paulista/SP 

A/C Daniela Blum 

2.2 – Documentos necessários para a inscrição, no processo 

seletivo conforme subitem 2.1.e: 

a) Cópia simples do histórico escolar oficial, contendo a carga horária 

de cada disciplina cursada, com as respectivas frequências e notas 

obtidas;  

c) Cópia simples do RG 

d) Cópia Simples do CPF 

e) 2 fotos 3x4 

f) Declaração ou certidão emitida pelo INCRA ou ITESP que comprove 

que é assentado, acampado ou quilombola 

f.1) No caso de filho/a de assentado/a, tem que enviar também uma 

declaração de dependente feita pelos pais. 

(Certidão do INCRA, no casso de assentado do INCRA e no caso de 

assentado pelo ITESP, declaração de assentado que a fundação ITESP 

fornece) 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/1SdkpPAzd_nlnwOiEDnUCvEJKAL7JMkethzSmh63FOiM/edit?ts=5ba8d0ea
https://docs.google.com/forms/d/1SdkpPAzd_nlnwOiEDnUCvEJKAL7JMkethzSmh63FOiM/edit?ts=5ba8d0ea


 
 

2.3 - Não serão aceitos documentos de inscrição, referentes ao 

subitem 2.2, do item “2 – DAS INSCRIÇÕES”, com data de postagem 

ou entregues pessoalmente na ETEC com data posterior ao disposto 

no subitem 2.1, item e. Na hipótese de ocorrer essas situações, a 

inscrição para o processo de seletivo será Indeferida.  

2.4 – No caso de documentação incompleta, por ocasião da análise 

curricular, o requerente será considerado Desclassificado; 

2.5 – O descumprimento das instruções para inscrição via internet 

implicará a não efetivação da inscrição; 

2.6 - A Faculdade de Filosofia e Ciências da UNESP e o Centro Paula 

Souza não se responsabilizam por solicitação de inscrição não 

recebida por motivos de ordem técnica dos computadores, falhas de 

comunicação, bem como outros fatores que impossibilitem a 

transferência de dados, ou por falha do serviço de correios na 

postagem e entrega dos documentos. 

2.7 - O candidato será responsável por qualquer erro ou omissão, 

bem como pelas informações prestadas na ficha de inscrição. 

 

3 – DO PROCESSO SELETIVO 

 

3.1 – O Processo Seletivo estará sob a responsabilidade de Comissão 

indicada pela Coordenação do Projeto; 

3.2 – A Comissão responsável pelo Processo Seletivo classificará os 

candidatos por meio da Análise dos Históricos Escolares e dos 

dados do formulário na internet. 

 

4 – DO RESULTADO 

 

4.1 – O resultado do processo seletivo será divulgado dia 24 de 

outubro de 2018, no site da UNESP Marília – www.marilia.unesp.br  

 

http://www.marilia.unesp.br/


 
 

4.2 – Junto ao resultado, será divulgado os nomes dos candidatos 

que ficaram na Lista de Espera. Estes candidatos só serão 

convocados para matrícula caso os candidatos aprovados não 

efetuem a matrícula na data estipulada neste Edital no item 6.1.1. 

 

5 – DO RECURSO 

 

5.1 – O candidato poderá apresentar recurso quanto ao resultado do 

Processo Seletivo no dia 25 de outubro de 2018, através de 

documento dirigido ao Coordenador do Projeto (Henrique Tahan 

Novaes) enviado para o e-mail: hetanovmarilia@yahoo.com.br  

5.2 – O recurso interposto fora do prazo ou fora do local especificado 

no subitem 5.1 não será aceito. 

5.3 – Não serão aceitos recursos interpostos por fac-símile, 

telegrama, e-mail ou outro meio que não o especificado neste Edital. 

5.4 – Os resultados dos recursos serão divulgados no dia 26 de 

outubro de 2018, no site www.marilia.unesp.br  

 

6 – PEDAGOGIA DA ALTERNÂNCIA, INÍCIO DAS AULAS E 

LOCAL DAS AULAS 

 

6.1 – Para o desenvolvimento deste curso será utilizada a Pedagogia 

da Alternância, com Tempo Escola de 45 dias, de 3 Etapas Anuais, e 

Tempo Comunidade.  

6.2 – A 1ª Etapa irá começar no dia 5 de novembro de 2018 e vai 

até o dia 20 de dezembro de 2018. 

6.3 – O local do Tempo Escola será escolhido via Edital. Parte do 

Tempo Escola da 3ª Etapa (novembro e dezembro) será desenvolvida 

na ETEC de Paraguaçu Paulista.   

 

 

mailto:hetanovmarilia@yahoo.com.br
http://www.marilia.unesp.br/


 
 

6.4 – No Tempo Escola são realizados o Tempo Aula (aulas das 

disciplinas), o Tempo Trabalho, Tempo Auto-organização, Tempo 

Reflexão, Atividades culturais críticas, etc.  

6.5 – No Tempo Comunidade também haverá acompanhamento 

pedagógico dos alunos. 

6.6 – A ETEC de Paraguaçu Paulista irá fornecer material didático e 

também estamos construindo um material didático adequado para 

este público.  

7 – PERÍODO DO CURSO 

 

7.1 – O Curso será realizado de 5 de novembro de 2018 a 4 de 

novembro de 2021 (3 anos). 

 

8 – ALOJAMENTO, ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO DOS 

ALUNOS 

 

8.1 – Na escola haverá alojamento para os alunos, professores e 

demais membros da equipe, oferecimento de alimentos saudáveis e 

agroecológicos durante o Tempo Escola.  

8.2 – O projeto prevê o pagamento de bolsa para auxiliar no 

transporte dos cursistas no Tempo Escola. 

 

9 – DÚVIDAS E ESCLARECIMENTOS 

 

9.1 – Contato: João Henrique Pires –  bobpires2@yahoo.com.br  

 

 

 

 

mailto:bobpires2@yahoo.com.br


 
 

10 – COORDENAÇÃO E CONTEXTUALIZAÇÃO 

 

O Curso está sendo coordenado pelo Prof. Dr. Henrique Tahan 

Novaes, do Grupo de Pesquisa Organizações e Democracia (GPOD), 

da Faculdade de Filosofia e Ciências (FFC) UNESP Marília, tendo como 

coordenadores pedagógicos e técnicos Daniela Blum e Alexandre 

Blum da ETEC de Paraguaçu Paulista – Centro Paula Souza. 

Em 2014 vencemos o Edital CNPq 19/2014 para oferecer o Curso 

“Pós Médio em Agroecologia” para jovens assentados do Estado de 

São Paulo, com certificação dada pelo Centro Paula Souza. Desde 

2014, o GPOD da UNESP Marília e a ETEC de Paraguaçu Paulista 

estão empenhados em oferecer cursos para a juventude trabalhadora 

do campo, em geral com baixa escolaridade e poucas oportunidades 

de qualificação. Nestes cursos procuramos socializar os 

conhecimentos produzidos pela humanidade, debater a questão 

agrária, articular e integrar conhecimentos “técnicos” e 

conhecimentos gerais, exercitar a auto-organização dos alunos, 

contribuir tecnicamente para a soberania alimentar e segurança 

alimentar, para a produção agroecológica, a comercialização e 

distribuição de alimentos saudáveis, para a promoção da cooperação 

e do cooperativismo e a promoção da igualdade de gênero.  

 

Henrique Tahan Novaes  

FFC UNESP Marília  

Coordenador do Curso  

 


