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                                                            EDITAL N
o
 02/2019 

PROJETO DE EXTENSÃO 

NÚCLEO INFANTIL DE PRÁTICAS PEDAGÓGICAS – NIPP DIVULGA 

EDITAL PARA SELEÇÂO DOS PARTICIPANTES 

 

 O projeto de extensão Núcleo Infantil de Práticas Pedagógicas do 

UniCerrado – NIPP, torna  público o processo de seleção para concorrência de vagas 

para o segundo semestre do ano de 2019, nas seguintes condições:  

 

1 – DO PERÍODO DE INSCRIÇÃO: 

 

Para se inscreverem, os interessados deverão procurar o Núcleo Infantil de 

Praticas Pedagógicas – NIPP ou o protocolo do Centro Universitário de Goiatuba – 

UniCerrado no período de 05 a 15 de Agosto de 2019, no horário das 8 às 22 horas ou 

conforme horário de atendimento do Protocolo. 

As inscrições poderão ser realizadas pessoalmente ou por meio de 

procuração com firma reconhecida em cartório.  

 

2 – DOS REQUISITOS BÁSICOS PARA INSCRIÇÃO DO NIPP 

2.1 – Crianças filhos (a) de professores, alunos e funcionários do Unicerrado; 

2.1 – Crianças filhos (a) de pais que trabalham no entorno do Unicerrado. 

 

3 – DAS VAGAS: 

 

As vagas são para crianças com idade entre 1 a 6 anos de idade completos, 

nos períodos matutino, vespertino e noturno. 

 

Tabela 1. Das Vagas. 

PERÍODO VAGAS 
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Matutino – 07horas às 13horas 06 

Vespertino – 13horas às 19horas 06 

Noturno – 19: horas às 22h30min 10 

 

4 – DA DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA INSCRIÇÃO: 

 

4.1. Ficha de inscrição preenchida, a disposição no NIPP ou no protocolo do 

Unicerrado; 

4.2 Cópias da Certidão de Nascimento ou Carteira de Identidade da criança; 

4.3 Cópias da Carteira de Identidade ou da Carteira de Motorista da mãe, do pai ou do 

responsável legal pela criança; 

4.4  Cópias de comprovante de endereço, conta de água, luz ou telefone; 

4.5  Cópia da carteira de vacinação da criança, atualizada; 

4.6 Uma foto colorida e recente da criança que possibilite a identificação da mesma. 

Caso necessário, outros documentos poderão ser solicitados aos candidatos. 

 4.7 A Ficha de inscrição, juntamente com todos os documentos devem ser enviados 

ao NIPP via PROTOCOLO da UniCerrado. Não serão aceitas inscrições ou 

documentos em mãos ou por terceiros, apenas via protocolo. 

 

5 – DA SELEÇÃO: 

5.1 – Conferência de Documentos: 

       Será realizada uma análise da documentação solicitada no item 4 deste edital, as 

inscrições que estiverem faltando documentos ou cuja criança não esteja enquadrada no 

quesito de idade mínima e máxima serão automaticamente indeferidas.  

 

5.2 -  Entrevista: 

          Esta fase será realizada pela coordenação do NIPP mediante entrevista com um 

dos pais ou responsável pela criança. A entrevista será realizada entre os dias 20 e 21 de 

Agosto de 2019, mediante agendamento feito por escrito mediante lista a ser afixada na 

porta do NIPP definindo horário e dia, podendo a mesma ocorrer no período matutino e 

noturno, sempre na sede do NIPP. 

O não comparecimento do candidato à entrevista implica em indeferimento 

de sua inscrição. 
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Será tolerado um atraso de no máximo 15 (quinze) minutos após o horário 

agendado.  

Não serão aceitos cancelamentos ou justificativas de qualquer tipo a atrasos 

ou não comparecimento à entrevista. 

A entrevista tem como finalidade verificar os dados constantes na ficha de 

inscrição e também se os pais ou responsáveis pela criança concordam com as 

condições, horários e normas de funcionamento do NIPP. 

Ao final será o candidato pontuado como APTO ou NÃO APTO na 

entrevista. 

5.3 – Do Sorteio: 

                  Caso o número de candidatos considerados como APTOS na entrevista 

sejam superiores ao número de vagas disponibilizadas no período pretendido da 

inscrição, será realizado um sorteio no dia 22/08/2019 às 10h, na sede do NIPP, 

mediante nomes dos candidatos retirados aleatoriamente de uma caixa e dentro do 

número disponível de vagas. Este sorteio é aberto a todos os candidatos que queiram 

participar. 

 

6 - DA DIVULGAÇÃO DO RESULTADO:  

 

Os resultados serão divulgados no dia 23/08/2019, na porta de entrada do 

NIPP e nos murais do UniCerrado. As crianças selecionadas poderão frequentar o 

Núcleo Infantil a partir do dia 26/08/2019. Caso os candidatos aprovados não 

compareçam ao NIPP para levarem as crianças no prazo de 07 (sete) dias, o mesmo será 

considerado desistente. 

 

7– DAS DISPOSIÇÕES FINAIS:  

 

7.1 A entrega da documentação exigida é de inteira responsabilidade do interessado não 

cabendo, portanto, ao protocolo da instituição, a conferência dos documentos. 

7.2 Os casos omissos ou situações não previstas neste edital serão resolvidos pela 

coordenação do NIPP em conjunto com a Pró Reitoria de Extensão, Cultura e Assuntos 

Estudantis do UniCerrado. 
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                                         Goiatuba (GO), aos 02 dias do mês de Agosto de 2019. 

 

 

_______________________________________________________ 

Profª. Ma. Elza Maria do Socorro da Silva 

Coordenadora do Núcleo Infantil de Práticas Pedagógicas – NIPP 

 

 

 

_______________________________________________________ 

Profº. Dr. Welthon R. Cunha 

Pró-Reitor de Extensão, Cultura e A. Estudantis. 


