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EDITAL DE INSCRIÇÃO DO PROCESSO SELETIVO  

DE FISCAIS PARA CONCURSOS ORGANIZADOS PELA UNIVILLE 
A Pró-Reitoria de Extensão e Assuntos Comunitários da Universidade da Região de Joinville comunica a abertura das 

inscrições ao Processo Seletivo Especial de fiscais para os concursos organizados por esta Universidade no Campus em 
Joinville. 
 

1. DO PERÍODO DE INSCRIÇÃO 
 De 17/04/2017 a 17/05/2017 

2. LOCAL DE INSCRIÇÃO 
 Site da Univille 

 
3. DOS REQUISITOS PARA A INSCRIÇÃO 

Ser maior de 18 anos. 
 

4. DO PROCEDIMENTO PARA INSCRIÇÃO 
a) Ler atentamente o presente Edital e preencher a ficha de inscrição, disponíveis no site. 

b) Anexar os seguintes documentos: 
 Documento de identidade, CPF e PIS (será aceito apenas a cópia do PIS que consta na carteira de 

trabalho), (Todos os documentos deverão ser em cópia legível em folha única). 
 Para acadêmicos da Univille: histórico ou boletim da graduação, obtido através do login do acadêmico no 

site www.univille.br, mesmo que em branco, no caso dos acadêmicos da 1ª série. 
(OBS: Os documentos deverão ser anexados no momento da inscrição, pelo site da Univille.) 

 

5. DAS VAGAS 
As vagas disponíveis para Fiscais em cada Concurso são variáveis e serão preenchidas da seguinte forma: 

a) Categoria Funcionário 
 30% com funcionários da 

Univille com experiência 

 10% com funcionários da 
Univille sem experiência 

b) Categoria Acadêmico 
 30% com acadêmicos da 

Univille com experiência 

 10% com acadêmicos da 
Univille sem experiência 

c) Categoria Externo 
 15% com inscritos não vinculados à 

Univille com experiência 

 5% com inscritos não vinculados à 
Univille sem experiência 

5.1  As vagas correspondentes à Comissão Organizadora, Coordenação e Equipe de Apoio serão preenchidas conforme 
definição da Comissão específica para cada concurso. 

5.2  Funcionários da Univille (professor e técnico-administrativo) não poderão atuar em concursos que coincidam com 
período de férias, afastamento, atestado ou com o horário de trabalho na Universidade. 

5.3  Cada candidato só poderá inscrever-se em uma das categorias. 
 

6. DOS CRITÉRIOS DE CLASSIFICAÇÃO 
Cada categoria terá sua classificação em ordem decrescente, seguindo critérios específicos, conforme descrição a 
seguir. 

Critérios de classificação 
Categoria Funcionário 

Pontu-
ação 

 
Critérios de 
classificação 

Categoria Acadêmico 

Pontua- 
ção 

 
Critérios de 
classificação 

Categoria Externo 

Pontua- 
ção 

Experiência em 5 ou mais 
concursos 

5  
Experiência em  
5 ou mais concursos 

5  Egresso da Univillle 5 

Experiência em 4 concursos 4  
Experiência em  
4 concursos 

4  
Experiência em  
5 ou mais concursos 

5 

Experiência em 3 concursos 3  
Experiência em  
3 concursos 

3  
Experiência em  
4 concursos 

4 

Experiência em 2 concursos 2  
Experiência em  
2 concursos 

2  
Experiência em  
3 concursos 

3 

Experiência em 1 concurso 1  
Experiência em  
1 concurso 

1  
Experiência em  
2 concursos 

2 

Não possui experiência 0  Não possui experiência 0  
Não possui 

experiência 
0 

Tempo de admissão:  
mais de 5 anos 

6  
Desempenho acadêmico 
– de 9,0 a 10,0 

5  
Experiência em  
1 concurso 

1 

Tempo de admissão:  

de 4 anos a 4 anos e 11 meses 
5  

Desempenho acadêmico 

– de 8,0 a 8,9 
4  

Curso superior 

completo 
5 

Tempo de admissão:  
de 3 anos a 3 anos e 11 meses 

4  
Desempenho acadêmico 
– de 7,0 a 7,9 

3  
Cursando nível 
superior 

4 

Tempo de admissão:  

de 2 anos a 2 anos e 11 meses 
3  

Desempenho acadêmico 

– de 6,0 a 6,9 
2  

Ensino Médio 

completo 
3 

Tempo de admissão:  
de 1 ano a 1 ano e 11 meses 

2  
Desempenho acadêmico 
– de 5,0 a 5,9 

1  
Cursando Ensino 
Médio 

2 

Tempo de admissão:  
menos de 1 ano 

1     Ensino Fundamental 1 

Curso superior completo 5     

Cursando nível superior 4     

http://www.univille.br/ingresso
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Ensino Médio completo 3     

Cursando Ensino Médio 2     

Ensino Fundamental 1     

 
6.1 A Categoria Funcionário refere-se a candidatos que integrem o quadro técnico-administrativo ou de docentes da 

Univille. 
6.2 A Categoria Acadêmico refere-se a candidatos matriculados nos cursos de graduação ou pós-graduação da Univille. 
6.3 A Categoria Externo refere-se a egressos da Univille (ex-alunos) e comunidade externa em geral. 
 
7. DA DIVULGAÇÃO DO RESULTADO 

A lista completa com a ordem de classificação dos inscritos será divulgada no dia 01/06/2017 no site da Univille. 
 

8. DO PAGAMENTO 
A forma de pagamento referente ao trabalho realizado em cada Concurso será divulgada antecipadamente. 
 

9. DA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO 
Todos os candidatos inscritos nesse processo seletivo e que estejam classificados para trabalhar nos concursos 
organizados pela Univille, serão avaliados quanto ao desempenho de suas funções durante a aplicação das provas. 

Este acompanhamento faz-se necessário para garantir uma equipe comprometida com a qualidade e com a lisura 
do trabalho desenvolvido.  
Serão avaliados:  
a) pontualidade;  
b) postura em sala de aplicação das provas e nos corredores;  
c) respeito às normas do concurso;  
d) vestimenta adequada à função. 

 
10. DISPOSIÇÕES GERAIS 
10.1 O desempenho acadêmico será verificado através do histórico ou boletim escolar do acadêmico, entregue ou 

digitalizado. 
10.2 Para qualquer uma das categorias será utilizado como critério de desempate à idade, tendo preferência o 

candidato com maior idade. 
10.3 O preenchimento das vagas existentes para cada Concurso será realizado respeitando a ordem de classificação da 

listagem geral dos inscritos, em forma de rodízio. 
10.4 Para cada concurso realizado na Univille será divulgada a lista da equipe de trabalho e é de responsabilidade de 

cada candidato chamado a confirmação de sua presença ou a justificativa de sua ausência, até a data definida na 
lista de divulgação.  

10.5 Caso o candidato seja chamado para trabalhar em concurso, NÃO confirmar presença e NÃO justificar a 
ausência, ele será excluído da listagem geral, ficando vetada a sua participação em outros concursos durante a 

vigência deste processo seletivo. 
10.6 Caso o candidato confirme sua participação e NÃO compareça para trabalhar no dia do concurso, ele terá 02 dias 

úteis para justificar por escrito sua falta junto a Área de Prestação de Serviços. Caso o candidato não 
apresente a justificativa, ele será excluído da listagem geral e a situação será relatada para a Comissão da 
Área de Prestação de Serviços da Univille. 

10.7 O fiscal que confirmar presença e não comparecer na reunião de treinamento ou não cumprir os horários 
estabelecidos, não poderá trabalhar no respectivo concurso. 

10.8 Sempre que necessário, será realizada segunda chamada para compor a equipe de trabalho. 
10.9 Sempre que necessário, será criada uma lista de espera de candidatos classificados ou não neste processo 

seletivo, para preencher possíveis ausências na equipe de trabalho. É importante salientar que não há 
obrigatoriedade de chamada dos candidatos inscritos na lista de espera. 

10.10 As informações prestadas na ficha de inscrição são de inteira responsabilidade do candidato. 

10.11 O Processo Seletivo para Fiscal é realizado anualmente. 
10.12 Os casos omissos serão resolvidos por Comissão designada pela Pró-Reitoria de Extensão e Assuntos 

Comunitários. 
 

Joinville (SC), 17 de abril de 2017 
 
 
 

 
 
 
 

Profª. Yoná da Silva Dalonso 

Pró-Reitor de Extensão e Assuntos Comunitários 


