
 
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DA AMAZÔNIA  

PRÓ-REITORIA DE ENSINO 

PLANO NACIONAL DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES DA EDUCAÇÃO 

BÁSICA 

 
EDITAL Nº 62/2022 – PROEN/PARFOR/UFRA, DE 29 DE SETEMBRO DE 2022 

 
EDITAL DE MATRÍCULA DOS(AS) CANDIDATOS(AS) CLASSIFICADOS(AS) NO 

PLANO NACIONAL DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES (PARFOR) 2022 PARA 

ENVIO DE DOCUMENTOS NECESSÁRIOS À HABILITAÇÃO AO VÍNCULO 

INSTITUCIONAL 

 

 
A Pró-Reitora de Ensino da Universidade Federal Rural da Amazônia – UFRA em conjunto 

com a Coordenação Institucional do PARFOR-UFRA, no cumprimento das atribuições 

conferidas pelo Edital nº 08/2022 – CAPES (PARFOR), CONVOCA os(as) candidatos( a s )  

a p r o v a d o s  ( a s )  nos Cursos de Licenciatura em Letras/Libras, 01 (uma) turma 

ofertada em Belém e Licenciatura em Pedagogia, 02 turmas, sendo 1 (uma) ofertada em 

Belém e 1 (uma) em Capanema, à etapa habilitatória de matrícula. A relação dos(as) 

candidatos aprovados está disponível no site do PARFOR/UFRA (link: 

https://parfor.ufra.edu.br/index.php?option=com_content&view=article&id=113&Itemid=330

), e as turmas devem ser implementadas até março de 2023, na modalidade presencial.  

 

1 DO ENVIO ELETRÔNICO DA DOCUMENTAÇÃO OBRIGATÓRIA 

1.1 A habilitação de matrícula dos(as) candidatos(as) aprovados(as) ocorrerá das 18h do dia 

29/09 às 23h59min do dia 05/10/2022, de forma on-line, conforme indicado no cronograma 

deste edital (ANEXO I); 

 

1.2 A documentação de matrícula deverá ser realizada exclusivamente por e-mail, a ser 

enviada para: matricula.parfor@ufra.edu.br, com assunto de acordo com a turma para qual 

o(a) candidato(a) foi selecionado: “MATRÍCULA NOME DO(A) CANDIDATO(A) 

PARFOR 2022 CURSO LETRAS-LIBRAS-BELÉM” ou “MATRÍCULA NOME DO(A) 

CANDIDATO(A) PARFOR 2022 CURSO PEDAGOGIA-BELÉM” ou “MATRÍCULA 

NOME DO(A) CANDIDATO(A)  PARFOR 2022 CURSO PEDAGOGIA-CAPANEMA”,  

obrigatoriamente, em única pasta zipada com os arquivos em formato PDF, desde que a 

data e o horário de envio não ultrapassem o prazo final de inscrição. Não serão aceitas as 

inscrições enviadas após o horário estabelecido no item 1.1 e que contenham mais de uma 

pasta simples e/ou zipada; 

 

1.3 Os documentos a serem enviados no momento da matrícula devem ser organizados 

em arquivos, nesta ordem (preferencialmente): 

a) Requerimento de solicitação de matrícula (ANEXO II); 

b) Certificado de conclusão do ensino médio (frente e verso e assinado pelo(a) candidato(a)) 

ou equivalente, juntamente com o histórico escolar; 

c) Documento oficial com foto (RG frente e verso), CNH, passaporte, carteira de trabalho, 

https://parfor.ufra.edu.br/index.php?option=com_content&view=article&id=113&Itemid=330),
https://parfor.ufra.edu.br/index.php?option=com_content&view=article&id=113&Itemid=330),
mailto:matricula.parfor@ufra.edu.br


certificado de dispensa de incorporação (Certificado de reservista); 

d) Comprovante de quitação militar, documento obrigatório para maiores de 18 anos e do 

sexo masculino; 

e) Certidão de quitação eleitoral, obtida no site http://www.tse.jus.br/ ou comprovantes de 

votação na última eleição, 1º e 2º turnos, no caso de brasileiros(as) maiores de 18 anos; 

f) Cadastro de pessoa física (CPF); 

g) Comprovante de residência atualizado (valido dos últimos três meses); 

h) Contracheque do mês imediatamente anterior, que comprove que o(a) candidato(a) é 

professor(a) efetivo(a) ou temporário(a) da rede pública municipal ou estadual do estado do 

Pará, condição inarredável à efetivação da matrícula; 

i) Para professores(as) temporários(as) que não recebem contracheque será aceito recibo de 

pagamento do mês anterior ao período de matrícula estabelecido neste edital; 

j) Declaração assinada pelo(a) Secretário(a) de educação do Município ao qual o(a) 

professor(a) esteja vinculado(a), para professor(a) com vínculo empregatício municipal, ou 

pelo(a) Gestor(a) da URE ou USE, para o(a) professor(a) com vínculo empregatício estadual 

contendo a informação de que o(a) professor(a) está no exercício da docência, especificando a 

área e disciplina(s) em que atua (ANEXO III); 

k) Declaração de conhecimento da Lei nº 12.089/09 (ANEXO IV), que trata da proibição de 

uma mesma pessoa ocupar, simultaneamente, vaga em curso de graduação em mais de uma 

instituição pública de ensino superior. O(A) candidato(a) nessa condição deverá optar por 

uma das vagas a partir de apresentação de termo de desistência. 

 

1.4 Após o encaminhamento, caso algum documento tenha sido negado, ou conste como 

pendência, o(a) candidato(a) poderá realizar novo envio, durante o prazo descrito no item 1.1, 

para ser reavaliado; 

 

1.5 Em nenhuma hipótese serão aceitos pedidos de cadastramento em prazos e horários 

diferentes dos estipulados neste edital; 

 

1.6 Toda documentação deverá ser enviada na forma de arquivo digitalizado (.pdf), de boa 

qualidade (sem cortes, rasuras ou emendas) e com todas as informações legíveis; 

 

1.7 O(A) candidato(a) é inteiramente responsável pelas informações prestadas e pelo 

conteúdo dos arquivos anexados; 

 

1.8 A documentação recebida passará por análise da PROEN e da Coordenação Institucional 

do PARFOR-UFRA e cada documento será classificado com a situação VALIDADO ou 

NEGADO; 

 

1.9 O(A) candidato é responsável pela verificação da situação dos seus documentos após 

análise da PROEN. 

 

1.10 Somente terá a matrícula habilitada o(a) candidato(a) que tiver toda a sua 

documentação VALIDADA. 

 

2 DO RESULTADO 

2.1 A PROEN, em parceria com o PARFOR –UFRA publicará RESULTADO PRELIMINAR 

até o dia 07 de outubro de 2022, por meio da página eletrônica http://parfor.ufra.edu.br, com a 

análise completa da documentação apresentada pelos(as) candidatos(as), contendo relação 

dos(as) candidatos(as) HABILITADOS(AS) ou NÃO HABILITADOS(AS); 

http://www.tse.jus.br/
http://parfor.ufra.edu.br/


 

2.2 O(A) candidato(a) que tiver sua habilitação indeferida poderá interpor recurso, a partir da 

primeira hora de publicação do resultado prelimiar até o dia útil subsequente ao resultado 

final, utilizando o formulário de interposição de recurso disponível no ANEXO V deste edital, 

para o mesmo e-mail (matricula.parfor@ufra.edu.br) indicado para envio de documentação de 

matrícula; 

 

2.3 Os recursos serão julgados no prazo máximo de um (01) dia útil, contados após o término 

do prazo para recorrer; 

 

2.4 Após análise, as respostas aos recursos ficarão disponíveis na Coordenação do 

PARFOR/UFRA, individualmente aos(às) candidatos(as) recorrentes pelo prazo de 01 (um) 

dia útil e  encaminhados ao e-mail informado pelo candidato, a contar do término do prazo de 

julgamento; 

 

2.5 É de exclusiva responsabilidade dos(as) demais candidatos(as) acompanhar, por meio da 

página eletrônica http://parfor.ufra.edu.br a convocação em demais chamadas, se houver, a 

não efetivação do vínculo institucional, em decorrência da ausência ou desistência de 

candidatos(as) classificados(as) à habilitação ou do descumprimento dos requisitos exigidos 

no Edital de Habilitação. 

 

3 DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 

3.1 O(A) candidato(a) poderá interpor recurso administrativo no prazo de 24 (vinte e quatro) 

horas, a partir da data de divulgação da lista de homologação; 

 

3.2 A interposição de recurso de que trata o item 3.1 caberá nos casos em que falte ou seja 

negado algum documento dos(as) candidatos(as). Esse novo prazo para retificação de envio 

de documentos será estabelecido para oportunizar aos(às) candidatos(as) enviarem a 

documentação correta. Os documentos enviados nesses prazos passarão por nova análise; 

 

3.3 Os recursos deverão ser encaminhados à Coordenação Institucional do Parfor, via e-mail 

para o endereço matricula.parfor@ufra.edu.br, com o assunto “INTERPOSIÇÃO DE 

RECURSO”, utilizando o Formulário de Interposição de Recurso (ANEXO V); 

 

3.4 Os recursos deverão ser formalizados conforme o itel 3.3, contendo uma exposição clara, 

objetiva e consistente dos fundamentos do pedido e não poderá conter teor desrespeitoso sob 

pena de ter seu recurso indeferido; 

 

3.5 É vedado o fornecimento de cópias ou o acesso, pelo(a) candidato(a) ou representante 

legal, a recursos interpostos por terceiros, exceto por força de decisão judicial; 

 

3.6 Não serão aceitos recursos fora do prazo estipulado; 

 

3.7 Os recursos serão apreciados pela PROEN e pela Coordenação Institucional do PARFOR 

e as decisões serão emitidas em até 24h após o encerramento estabelecido no item 3.1 deste 

edital; 

 

3.8 Não será aceito recurso interposto sem fundamentação; 

 

3.9 Em hipótese alguma será atendido o pedido de revisão de recurso; 

mailto:matricula.parfor@ufra.edu.br
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3.10 As respostas aos recursos serão encaminhadas aos e-mails dos(as) solicitantes e será 

divulgada nova lista de homologação, caso a mesma tenha sido alterada. 

 

4 DAS DISPOSIÇÕES DO PARFOR 

4.1 É necessário que o(a) aluno(a) do PARFOR-UFRA observe que o curso ocorrerá da 

seguinte maneira: 

a) As disciplinas são em formato modular e serão ministradas de acordo com período letivos 

acordados com a IES e Secretários(as) Estaduais e/ou Municipais de Educação; 

b) As aulas ocorrerão em período integral, de segunda a sábado, sendo que também poderá 

sofrer alterações de ajuste de calendário em acordo com a IES e os(as) Secretários(as) 

Estaduais e/ou Municipais de Educação; 

c) As vagas do PARFOR estão destinadas, exclusivamente, a professores em exercício de 

regência de classe nas escolas públicas municipais ou estaduais, condição inarredável para 

deferimento da habilitação ao vínculo institucional. 

 

5 DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

5.1 É de inteira responsabilidade dos(as) candidatos(as) a observância dos prazos e 

procedimentos estabelecidos neste Edital e demais normas pertinentes ao PARFOR, bem 

como o acompanhamento de eventuais alterações por meio da página do PARFOR-UFRA na 

internet, no endereço eletrônico https://parfor.ufra.edu.br; 

 

5.2 Eventuais comunicados da Coordenação Institucional do PARFOR-UFRA acerca deste 

Edital têm caráter complementar, não afastantdo a responsabilidade do(a) CANDIDATO(A) 

de se manter informado sobre os prazos e procedimentos divulgados na página do PARFOR-

UFRA na internet, no endereço eletrônico https://parfor.ufra.edu.br; 

 

5.3 O candidato poderá obter informações através do e-mail matricula.parfor@ufra.edu.br; 

 

5.4 Os casos omissos serão deliberados pela PROEN/UFRA em parceria com a Coordenação 

Institucional do PARFOR-UFRA. 

 

 

 

Belém, 29 de setembro de 2022. 

 
 

Prof. Dra. João Almiro Corrêa Soares  

Pró-Reitoria de Ensino   

 

 

Profa. Dra. Ana Cleide Vieira Gomes Guimbal de Aquino 

Coordenação Institucional PARFOR-UFRA

https://parfor.ufra.edu.br/
https://parfor.ufra.edu.br/
mailto:matricula.parfor@ufra.edu.br


 
ANEXO - I 

 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DA AMAZÔNIA 

PRÓ-REITORIA DE ENSINO 

 

CRONOGRAMA DE ATIVIDADES/ETAPAS* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Este Cronograma de Atividades/Etapas poderá sofrer alterações, 

devendo o(a) candidato(a) acompanhá-las no site da PROEN, sendo de 

sua total responsabilidade a atenção e cumprimento dos prazos. 

 

CRONOGRAMA DE 

ATIVIDADES 

PERÍODO HORA 

Lançamento do edital 29/09/2022 17h 

Envio de documentação 

de matrícula (início) 

29/09/2022 18h 

Envio de documentação 

de matrícula (término) 

05/10/2022 23h59 

Análise da 

documentação 

06 e 07/10/2022 Até 18h 

Publicação de resultado 

preliminar 

07/10/2022 A partir das 20h 

Interposição de recurso 07/10/2022 

09/10/2022 

A partir das 20h 

Até 20h 

Publicação de resultado 

final  

10/10/2022 A partir das 14h 



NATURALIDADE 

DOCUMENTAÇÃO 

  

 
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DA AMAZÔNIA 

PRÓ-REITORIA DE ENSINO 

 

 

 
 

CPF: ( ) A PESSOA É ESTRANGEIRA E NÃO POSSUI CPF 

NOME:          

NOME SOCIAL:             

E-MAIL:          

NOME DA MÃE:            

NOME DO PAI:            

SEXO: ( ) MASCULINO ( ) FEMININO (   ) PREFIRO NÃO INFORMAR            DATA DE NASCIMENTO: __/__/_____ 

ESTADO CIVIL: ( ) CASADO ( ) DIVORCIADO ( ) SOLTEIRO ( ) VIÚVO ( ) OUTRO 

RAÇA: ( ) AMARELO ( ) BRANCO ( ) INDÍGENA  ( ) PRETO ( ) PARDO 

VOCÊ É PCD (PESSOA COM DEFICIÊNCIA)? ( ) SIM ( )NÃO 

EM CASO AFIRMATIVO, QUAL (AIS) A(S) DEFICIÊNCIA (S): 

( )DEFICIÊNCIA VISUAL 

( ) DEFICIÊNCIA FÍSICA 

( ) DEFICIÊNCIA MENTAL 

( ) DEFICIÊNCIA MULTIPLA 

( ) DEFICIÊNCIA AUDITIVA 

( ) AUTAS HABILIDADES / SUPERDOTAÇÃO 

( ) OUTROS 

LISTE ABAIXO O(S) MATERIAL(AIS) DE APOIO ESPECIALIZADO E/OU ADAPTADO QUE NECESSITA PARA DESENVOLVER 

AS ATIVIDADES ACADÊMICAS (CASO DE ALUNO PCD):    

 

ESCOLA DE CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO:    

ANO DE CONCLUSÃO:  TIPO SANGUÍNEO:    
 

 

PAÍS:    UF:    MUNICÍPIO:    

NACIONALIDADE:    
 

RG: ÓRGÃO DE EXPEDIÇÃO:    

UF:  DATA DA EXPEDIÇÃO: / /    

TÍTULO DE ELEITOR:    ZONA:    SEÇÃO:    

CERTIFICADO MILITAR:    

DATA DA EXPEDIÇÃO: / /  SÉRIE:    

CATEGORIA:    ÓRGÃO:    PASSAPORTE:    
 

 

CEP:  LOGRADOURO:    

N.º   BAIRRO:    COMPLEMENTO:    

UF:  MUNICÍPIO:    

TELEFONE FIXO: ( )  TELEFONE CELULAR: ( )    
 

Local e data: , / /     

Assinatura do aluno 

INFORMAÇÃO PARA CONTATO 

DADOS PESSOAIS 

ANEXO - II 



ANEXO - III 

 
UNIVERSIDAS FEDERAL RURAL DA AMAZÔNIA 

PRÓ-REITORIA DE ENSINO 

 

 

 

 

                                                DECLARAÇÃO DE GESTOR MUNICIPAL 
 

 

Declaramos para os devidos fins de direito que o 

senhor(a)____________________________________________________________________, 

CPF_________________________________, é servidor público municipal (ou servidor 

temporário se for o caso), ocupante do cargo efetivo de professor________________________, 

com lotação nessa Secretária Municipal de Estado (ou SEDUC/URE/USE), atuando em defesa 

regência de classe na série (ou séries) do Ensino______________________________________ 

(Educação Infantil, Ensino Fundamental ou Ensino Médio), atuando na(s) 

disciplina(s)____________________________________________________________ 

 

 

                                                                                                  ______________,_____de____de 2022. 

 

 
_________________________________________________________________________________________ 

Secretário(a) Municipal de Educação/Diretor(a) da URE ou USE 

 

  



ANEXO - IV 

 

DECLARAÇÃO 

(Conhecimento da Lei Nº 12.089/09) 

 

 

 

 

 

Eu, , inscrito (a) 
 

no CPF sob n.º , RG n.º , aprovado (a) no 

Edital 08/2022 CAPES-PARFOR,      para      o      Curso      

de__________________Campus____________, DECLARO para os devidos fins ter conhecimento 

da Lei Nº 12.089/09, que limita o acesso, ao mesmo tempo, em mais de um Curso de Graduação em 

Universidades Públicas e que estou ciente das sanções penais pelo não cumprimento da Lei. 

 

  , de de 20   . 
 

 

 

 

 

Assinatura do candidato 
  



 

ANEXO - V 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DA AMAZÔNIA 

PRÓ-REITORIA DE ENSINO 

 

 

 

FORMULÁRIO DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO 

PARFOR/UFRA 

 

 
Nome do Candidato:     

Curso:   

Município:     

Questionamento Fundamentado: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Preenchimento obrigatório 

 
Belém, de de 20   

 

Assinatura do Candidato:    

 

Assinatura do Responsável pelo Recebimento:    


