
 

EDITAL Nº 08/2022 - FACENE/RN 

PROCESSO SELETIVO PARA CURSO SUPERIOR DE PÓS-GRADUAÇÃO 

LATO SENSU - NÍVEL DE ESPECIALIZAÇÃO - EM PRÁTICAS 

INOVADORAS EM EDUCAÇÃO NO ENSINO SUPERIOR 

 

 

A Vice-Diretora da Faculdade de Enfermagem Novas 

Esperança de Mossoró (FACENE/RN), no uso de suas 

atribuições legais, faz saber aos interessados que estarão 

abertas as inscrições para o processo seletivo para o 

Curso Superior de Pós-Graduação Lato Sensu em 

nível de Especialização com ingresso no primeiro 

semestre letivo de 2022, conforme o número de vagas 

a seguir: 

 

 

1. DO PROCESSO SELETIVO                                                                                 

 

1.1. O processo seletivo para ingresso no Curso de Pós-Graduação Lato Sensu em 

Práticas Inovadoras em Educação no Ensino Superior da FACENE/RN para o semestre 

letivo de 2022.1, destinam-se a portadores de Diploma de graduação – licenciatura, 

bacharelado ou tecnólogo, expedido por Instituição de Ensino Superior regularmente 

reconhecida. 

1.2. O curso de Especialização em Práticas Inovadoras em Educação no Ensino 

Superior, destina-se, preferencialmente, a educadores/profissionais da educação, ou seja, 

professores, coordenadores, diretores e profissionais que atuam na área de Ensino. 

1.3. O curso de especialização em Práticas Inovadoras no Ensino Superior tem como 

objetivo capacitar profissionais frente aos desafios enfrentados em sala de aula com foco 

na aplicabilidade de inovações educacionais para o processo de ensino-aprendizagem. 

 

 

 

 

 



 

– 1º SEMESTRE DE 2022 – 

 

CURSOS SUPERIORES DE PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU EM NÍVEL DE ESPECIALIZAÇÃO 

CAMPUS CURSO TURNO Vagas Reservadas 

FACENE/RN 

Práticas 

Inovadoras em 

Educação no 

Ensino 

Superior 

NOTURNO/ 

MATUTINO 

Ampla Concorrência 

- Geral 

Colaboradores 

FACENE/RN 
Total de vagas 

25 25 50 

 

 

2. DAS INSCRIÇÕES                                                                                                               

 

2.1. A inscrição do candidato será feita exclusivamente via INTERNET, através do site 

(https://sistemasfacenern.com.br/inscricoes/) do dia 16/02/2022 até o dia 25/02/2022 às 

22h00 (horário de brasília).  

2.2. No formulário de inscrição, será obrigatório informar o número de documento de 

identidade e do CPF do próprio  candidato. 

2.3. Após terminar o preenchimento do formulário e finalizar a inscrição, o candidato 

deverá enviar por e-mail (posgraduacao@facenemossoro.com.br) os seguintes arquivos 

anexados (em formato PDF e em arquivo único): 

a) Diploma de curso superior de graduação; 

b) Documentos comprobatórios do currículo(mais detalhes no item 3.). 

2.4. Arquivos em condições ilegíveis ou, em casos específicos, o indeferimento de 

inscrição do candidato serão desconsiderados para análise. 

2.5. A não anexação de qualquer um dos documentos acima discriminados ou o 

não envio do e-mail, implicará na desclassificação do candidato no processo seletivo. 

2.6. O candidato é único e exclusivamente responsável pelas informações 

https://sistemasfacenern.com.br/inscricoes/
mailto:posgraduacao@facenemossoro.com.br


 

prestadas no formulário de inscrição. 

2.7. A FACENE/RN não se responsabiliza pela não efetivação da inscrição devido 

a quaisquer motivos de ordem técnica dos computadores, falhas de comunicação, 

congestionamento das linhas de comunicação, procedimento indevido do candidato, 

bem como por outros fatores que impossibilitem a transferência de dados, sendo de 

responsabilidade exclusiva do candidato acompanhar a situação de sua inscrição. 

2.8. Os candidatos que desejarem ser identificados por NOME SOCIAL devem fazer 

essa solicitação mediante e-mail enviado à Coordenação do curso de pós-graduação 

(posgraduacao@facenemossoro.com.br). 

2.8.1.  Ao requerimento, o candidato deve anexar documentos comprobatórios da 

condição que motiva a solicitação de atendimento pelo nome social. 

2.9. Os portadores de diploma de nível superior, obtido no exterior, devem ter o 

respectivo diploma revalidado oficialmente. 

3. DA SELEÇÃO E DA CLASSIFICAÇÃO                                                                          

 

3.1. O processo seletivo será conduzido por uma Comissão de Seleção designada pela 

Vice-Diretora do Campus FACENE/RN. 

3.2. O preenchimento das vagas dar-se-á através de processo classificatório e 

eliminatório, e será realizado por  meio de Análise do Currículo Acadêmico dos 

candidatos inscritos. 

3.3. A nota do candidato será a soma da análise do currículo acadêmico. 

3.4. Para efeito de avaliação de currículo acadêmico, considerar-se-ão os documentos 

especificados no quadro a seguir: 
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ITEM ESPECIFICAÇÃO PONTUAÇÃO MÁXIMO 

I 
Exercício profissional de docência (como professor) na 

rede pública e/ou privada de ensino, nos últimos 5 anos. 

4 pontos por semestre 

de exercício. 
40 pontos 

II 
Exercício em atividade de gestão escolar na rede pública 

e ou privada de ensino, nos últimos 5 anos. 

4 pontos por semestre 

de exercício. 
40 pontos 

III 
Artigos publicados em periódicos nacionais ou 

internacionais (mínimo Qualis C), nos últimos 5 anos. 

2 pontos por ano de 

exercício. 
20 pontos 

TOTAL 100 pontos 

OBSERVAÇÕES: 

 

I - Para comprovação do tempo de exercício como professor na rede pública ou privada de ensino só serão aceitos 

documentos emitidos pelas instituições de ensino onde o candidato teve ou ainda tenha vinculo ou contracheque 

que comprove o tempo de vínculo institucional. 

II - Para comprovação da atividade de gestão escolar, só serão aceitos documentos emitidos pelas instituições 

públicas ou privadas de ensino onde o candidato teve ou ainda tenha vinculo ou contracheque que comprove o 

vínculo informado, nos últimos 5 anos. Entende-se por atividade de gestão escolar, as funções relacionadas a 

equipe gestora da escola, tais como, diretor, vice-diretor, coordenador e orientador pedagógico, ou cargos 

similares de gestão. 

III - Para comprovação das publicações do currículo o candidato deverá anexar todos os artigos publicados 

juntamente com os respectivos extratos qualis da revista disponível em: 

https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/veiculoPublicacaoQualis/listaConsultaGeralPeriodic

os.jsf (Classificações de Periódicos Quadriênio 2013-2016) . 
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3.5. A classificação do processo seletivo obedecerá a ordem decrescente do total de 

pontos obtidos 

3.6. Na hipótese de igualdade no total de pontos entre os candidatos, adotar-se-ão, na 

sequência a seguir, os seguintes critérios para o desempate: 

a. ser idoso na forma do artigo 27, parágrafo único da Lei nº 10.741/03; 

b. maior pontuação no item “I”; 

c. maior pontuação no item “II”; 

d. maior pontuação no item “III”; 

 

3.7. O resultado deste processo seletivo tem validade até o início do semestre letivo 

previsto para ingresso, conforme este edital, não havendo possibilidade de aproveitamento 

posterior. 

 

4. DOS RESULTADOS E DO PREENCHIMENTO DAS VAGAS                                   

 

4.1. O Resultado Final do Processo Seletivo será divulgado a partir do dia 01 de 

Março de 2022, no sítio da FACENE/RN (http://www.facenemossoro.com.br/). 

4.2. As vagas não-preenchidas decorrentes do não-comparecimento no período de 

matrícula de candidato classificado ou da não-apresentação da documentação exigida, 

toda e de uma só vez, acarretarão tantas convocações quantas necessárias, dentre os 

candidatos habilitados de acordo com o processo classificatório estabelecido neste Edital. 

5. DAS MATRÍCULAS                                                                                                           

 

5.1. O candidato classificado deverá procurar presencialmente a secretaria da 

FACENE/RN durante o período de 04 à 08 de Março de 2022 para efetuar sua matrícula. 

5.2. No ato da matrícula os candidatos aprovados deverão apresentar a seguinte 

documentação: 

http://www.facenemossoro.com.br/


 

 Certidão de Nascimento ou Casamento; 

 Comprovante de Residência; 

 Carteira de identidade - RG; 

 Cadastro de Pessoa Física - CPF; 

 Título de Eleitor; 

 Certificado de Alistamento Militar, de Dispensa de Incorporação ou de Reservista 

(sexo masculino); 

 Quitação TRE ou Comprovante de voto; 

 Diploma de curso superior de graduação; 

 Cartão de vacina atualizado; 

 01 foto 3x4 (recente); 

 

6. DAS VAGAS REMANESCENTES                                                                                   

 

6.1. Os candidatos classificados na Lista de Aprovados de Ampla Concorrência (Geral) 

e nas Listas de Aprovados colaboradores que não realizarem o procedimento de matrícula 

estipulado no item 5 deste Edital ou não apresentarem toda a documentação exigida e de 

uma só vez no período estabelecido serão considerados desistentes e perderão o direito à 

matrícula, gerando vagas remanescentes. 

6.2. As vagas remanescentes acarretarão tantas convocações quantas necessárias e serão 

preenchidas pelos candidatos que estiverem nas condições Habilitado em Lista de 

Espera da Ampla Concorrência ou Habilitado em Lista de Espera dos Colaboradores 

da FACENE/RN, observando-se a ordem decrescente do Argumento de Classificação, a 

respectiva condição acadêmica. 

6.3. As chamadas para o preenchimento das vagas remanescentes, quando houver, serão 

efetuadas a partir do dia 09 de Março de 2022, através de publicação de lista de 

convocados no sítio da FACENE/RN (http://www.facenemossoro.com.br/). 

6.4. Os procedimentos de matrícula dos candidatos convocados para ocupação 

de vagas remanescentes obedecerão os mesmos critérios descritos no item 5 deste 

edital. Os prazos para matrícula será 09 à 11 de Março de 2022.  
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7. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS                                                                                             

 

7.1. A inscrição do candidato implicará a aceitação total e incondicional das normas e 

instruções constantes neste Edital, bem como da normas didático-pedagógicas da 

FACENE/RN. 

7.2. É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar a publicação dos resultados 

das etapas do Processo Seletivo. 

7.3. A inexatidão ou irregularidade de informações, ainda que constatadas 

posteriormente, eliminará o candidato do processo seletivo, declarando-se nulos todos os 

atos decorrentes de sua inscrição. 

7.4. O candidato se responsabilizará pela veracidade de todas as informações prestadas 

sob pena de responder administrativa, civil e criminalmente, nos termos do Art. 299 do 

Código Penal, e de tornar nulos sua inscrição e todos os atos dela decorrentes, conforme 

dispõe o Art. 167 do Código Civil. 

7.5. Os casos omissos e as situações não previstas no presente Edital serão analisados 

pela Comissão de Seleção e, se necessário, encaminhados à Vice-Diretora da 

FACENE/RN. 

7.6. Informações sobre esse processo seletivo poderão ser obtidas na Coordenação 

deste curso de pós-graduação, através do e-mail (posgraduacao@facenemossoro.com.br). 

7.7. Este Edital entra em vigor a partir da data de sua publicação, sendo válido apenas 

para este Processo Seletivo, revogadas as disposições em contrário. 

Mossoró/RN, 15 de fevereiro de 2022. 

 

MARIA DA CONCEIÇÃO SANTIAGO SILVEIRA DE SOUZA 

Vice-Diretora das Faculdades Nova Esperança 

 

ANDREA FAGUNDES VAZ DOS SANTOS 

Coordenadora Acadêmica da Faculdade de Enfermagem Nova Esperança de Mossoró (FACENE/RN) 
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