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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  

COLÉGIO PEDRO II  
PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO, PESQUISA, EXTENSÃO E CULTURA 

 
EDITAL Nº 02/2016 – PROPGPEC 

PROCESSO SELETIVO DE CANDIDATOS AO CURSO DE  
ESPECIALIZAÇÃO EM EDUCAÇÃO PSICOMOTORA 

 
A PRÓ-REITORA DE PÓS-GRADUAÇÃO, PESQUISA, EXTENSÃO E CULTURA torna públicos, nos termos 

do presente Edital, as normas e os procedimentos necessários para a realização do Processo Seletivo de candidatos 
ao Curso de Especialização em Educação Psicomotora para o ano letivo de 2016. 

 
1. DO CURSO  
1.1. O processo seletivo de que trata este Edital visa selecionar candidatos para ingresso no Curso de 

Especialização em Educação Psicomotora para o segundo semestre de 2016.  
1.2. O Curso de Especialização em Educação Psicomotora objetiva formar, em nível de pós-graduação lato sensu, 

especialistas voltados para intervenções na área de Educação com base na Psicomotricidade, considerando 
os processos de desenvolvimento e estruturação do sujeito, por meio da perspectiva integrada das teorias 
contemporâneas cognitivas, das neurociências, da psicanálise e das bases psicomotoras.  

1.3. O Curso terá duração de 360 (trezentas e sessenta) horas e suas atividades serão realizadas no período de 
setembro de 2016 a julho de 2018. 

 

1.4. O curso de Especialização em Educação Psicomotora ocorrerá aos sábados, quinzenalmente, de 08h às 16h. 

 
2. DAS VAGAS  
2.1. São oferecidas 30 (trinta) vagas no presente Edital, assim distribuídas: 22 (vinte e duas) para ampla 

concorrência; 2 (duas) para candidatos portadores de deficiência e 6 (seis) para candidatos autodeclarados 
negros, pardos ou indígenas.  

2.2. As vagas serão preenchidas por ordem decrescente de classificação dos candidatos aprovados, considerando 
os critérios descritos neste Edital.  

2.3. Não há obrigatoriedade de preenchimento de todas as vagas, podendo haver reclassificação dos aprovados, 
conforme item 6.5. 

2.4. São pré-requisitos para a candidatura a uma das vagas:  
a) Possuir diploma ou certificado de conclusão de graduação em instituições de ensino devidamente 

reconhecidas pelo MEC;  
b) Ser profissional da Educação Básica, preferencialmente da rede pública. 

 
3. DAS INSCRIÇÕES  
3.1. A inscrição implica o conhecimento e a tácita aceitação das normas e condições estabelecidas neste Edital, 

em relação às quais não se poderá alegar desconhecimento.  
3.2. As inscrições se realizarão pela internet no período de 01 a 30 de junho de 2016, no site www.cp2.g12.br, 

link Concursos/Outras Seleções.  
3.3. Todas as informações sobre as etapas do Processo Seletivo de Candidatos ao Curso de Especialização em 

Educação Psicomotora serão divulgadas, exclusivamente, na página oficial do Processo Seletivo do Curso, na 
página eletrônica oficial do Colégio Pedro II.  

3.4. Para inscrever-se o candidato deverá obrigatoriamente:  
a) Preencher o formulário eletrônico de inscrição, disponível na página oficial do Processo Seletivo do Curso de 

Especialização em Educação Psicomotora, durante o período indicado no item 3.2, de acordo com as 
instruções ali contidas, após ciência e anuência do inteiro teor do presente Edital.  

b) Imprimir o comprovante provisório de inscrição após a transmissão dos dados, mantendo-o sob sua guarda 
para eventual comprovação junto à Secretaria do processo seletivo.  

c) Imprimir a Guia de Recolhimento da União (GRU) para pagamento da taxa de inscrição, no valor de R$ 
100,00 (cem reais), a ser efetuado exclusivamente no Banco do Brasil com os seguintes dados: 

 Unidade Gestora (UG): 153167;

 Gestão: 15201;
 

http://www.cp2.g12.br/
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 Código de Recolhimento: 28830-6;
 Competência: 06/2016;
 Vencimento: 30/06/2016;
 CPF do candidato;
 Nome do candidato;

 Valor principal: R$ 100,00;

 Valor total: R$ 100,00.

3.5. Efetuar o pagamento da inscrição até o dia 30 de junho de 2016, inclusive, não sendo aceito pagamento em 

cheque nem em data posterior.  
3.6. O candidato portador de necessidades específicas que precisar de condições especiais para a realização do 

Exame Escrito deverá fazer esta notificação exclusivamente no momento do preenchimento do formulário 
de Inscrição, em campo próprio.  

3.6.1. O atendimento à solicitação de condição especial para a realização da prova está vinculado à análise de 
viabilidade e de razoabilidade por parte da Instituição.  

3.6.2. A pessoa com necessidades específicas participará do Processo Seletivo ao Curso de Especialização em 
Educação Psicomotora em igualdade de condições com os demais candidatos no que se refere a conteúdo, 
avaliação, horário, local de aplicação da prova e nota mínima exigida.  

3.6.3. Os candidatos portadores de necessidades específicas deverão entregar, até o dia 30 de junho de 2016, na Pró-
Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa Extensão e Cultura do Colégio Pedro II (Campo de São Cristóvão, 177 – 2º 
andar), cópia do CPF e laudo médico original ou cópia autenticada, emitido nos últimos 12 (doze) meses, 

atestando a espécie e o grau ou nível de sua restrição, se possível com referência ao código correspondente da 
Classificação Internacional de Doença – CID. 

 
3.7. A correção e autenticidade das informações bem como dos documentos citados e entregues é de inteira e 

única responsabilidade do candidato.  
3.8. O Colégio Pedro II não se responsabilizará por solicitação de inscrição que não tenha sido recebida por 

motivos de ordem técnica de computadores, falhas de comunicação, congestionamento de linhas e outros 
fatores que impossibilitem a transferência dos dados.  

3.9. Serão confirmadas apenas as inscrições dos candidatos que procederem corretamente ao preenchimento do 
formulário eletrônico de inscrição, constarem da listagem de pagamento de taxa de inscrição emitida pelo 
sistema bancário e forem validadas pela coordenação do concurso.  

3.10. É vedada a inscrição condicional e/ou extemporânea. 
3.11. Não será deferida a solicitação de inscrição que não atender rigorosamente ao estabelecido neste Edital.  
3.12. O candidato deverá consultar a página eletrônica oficial do Processo Seletivo ao Curso de Especialização em 

Educação Psicomotora, a partir de 08 de julho de 2016, para imprimir as duas vias do Cartão de Confirmação 
de Inscrição.  

3.13. A divulgação das inscrições validadas, bem como as demais comunicações relevantes, será realizada na 
página oficial do Processo Seletivo ao Curso de Especialização em Educação Psicomotora, sendo 
responsabilidade do candidato verificar os resultados e os demais dados do processo de seleção divulgados. 

 
3.14. O simples recolhimento da taxa ou preenchimento do Requerimento de Inscrição pela internet não garante 

a inscrição para este Processo Seletivo. 

 

4. DA SELEÇÃO 
 
4.1. O Processo de Seleção dos candidatos será conduzido por Banca Examinadora composta por professores do 

Colégio Pedro II, especialmente designada para esse fim.  
4.2. O Processo de Seleção será composto por um exame escrito, de caráter classificatório e eliminatório, 

composto por questões, formuladas pela Banca Examinadora, com base na bibliografia apresentada no 
Anexo II deste Edital.  

4.3. Será atribuída uma nota de 0,0 (zero) a 10,0 (dez) pontos, sendo eliminado o candidato que não obtiver, no 
mínimo, 70,0 (setenta) pontos.  

4.4. O Exame Escrito terá a duração de duas horas e ocorrerá no dia 17 de julho de 2016, das 09 às 11 horas, no 
local a ser indicado na confirmação das inscrições.  

4.5. Os candidatos deverão apresentar-se adequadamente trajados, sendo-lhes vedado o ingresso nos locais de 
realização de prova em trajes sumários, ou ainda usando camiseta sem mangas, bermuda, boné e/ou 
chinelos, salvo por motivo de doença ou acidente.  

4.6. Para a realização das provas, o candidato deverá trazer documento de identidade original com foto e cartão 
de confirmação de inscrição. 

4.7. Durante a realização das provas, não será permitida a comunicação entre os candidatos, a consulta a 
materiais nem o uso de aparelhos eletrônicos.  

4.8. Não será permitido o uso de corretivos líquidos, em fita ou afins.  
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4.9. Não haverá segunda chamada do exame escrito, sob qualquer pretexto.  
4.10. O resultado do Exame Escrito será disponibilizado na página oficial do Processo Seletivo ao Curso de Pós-

Graduação em Educação Psicomotora e será responsabilidade do candidato consultar essas informações. 
4.11. Serão considerados aprovados no Exame Escrito, os candidatos que obtiverem o grau mínimo de 7,0 (sete).  
4.12. O candidato poderá interpor recursos, com fundamentação circunstanciada, ao resultado do Exame Escrito 

mediante preenchimento de requerimento próprio da Instituição, no Setor de Protocolo, das 9 às 16 horas, 
quanto à formulação das questões e/ou à nota obtida, dentro do prazo fixado no Anexo I deste Edital.  

4.13. No dia da Matrícula, o candidato deverá entregar os seguintes documentos:  
a) Curriculum Vitae ou Currículo Lattes atualizado;  
b) Duas fotos 3x4 recentes; 
c) Cópia do documento de identidade com foto;  
d) Cópia do CPF;  
e) Cópia do título de eleitor e dos comprovantes de votação da última eleição;  
f) Cópia do Certificado de Reservista, se do sexo masculino;  
g) Cópia do diploma de licenciatura ou certidão de conclusão do curso;  
h) Cópia do Histórico escolar do curso de graduação;  
i) Cópia de comprovante de vínculo com o serviço público e com a Educação Básica. 
 
4.15. No caso de candidato estrangeiro, ou portador de diploma emitido por instituição estrangeira, é necessária 

a revalidação por instituições nacionais nos termos da legislação vigente.   
4.16. O candidato que deixar de apresentar qualquer um dos documentos listados no item 4.14 será 

desclassificado do certame. 

 

5. DA CLASSIFICAÇÃO 
 
5.1. A classificação dos candidatos aprovados será realizada por ordem decrescente, de acordo com o grau 

obtido no Exame Escrito.  
5.2. Em caso de empate, terá preferência o(a) candidato(a) que tiver, na seguinte ordem: 
a) a maior idade;  
b) maior tempo de vínculo com a rede pública; 
c) maior tempo de serviço na Educação Básica.  
5.3. Serão considerados selecionados os candidatos aprovados e classificados dentro do número de vagas, 

conforme descrito no item 2.1.  
5.4. O candidato poderá ser aprovado, mas não selecionado, observando-se a ordem decrescente de 

classificação e o número de vagas.  
5.5. Não havendo candidatos aprovados em número suficiente para o preenchimento das vagas ofertadas, estas 

poderão permanecer sem preenchimento no final do processo de seleção.  
5.6. Não será emitido documento comprobatório de participação ou classificação no processo de seleção ao 

Curso de Pós-Graduação em Educação Psicomotora, valendo, para este fim, a homologação dos resultados 
publicada no site oficial do Colégio Pedro II. 

 

6. DA MATRÍCULA  
6.1. Para efetivar sua condição de aluno do curso de Pós-Graduação em Educação Psicomotora, os candidatos 

selecionados devem matricular-se no dia 30 ou 31 de agosto de 2016, das 7 às 19 horas, na Secretaria da 
Pós-Graduação.  

6.2. Para realizar a matrícula, o candidato deverá apresentar os originais dos documentos solicitados no item 
4.14.  

6.3. A ausência de documentos originais no ato da matrícula desclassificará o candidato do Processo Seletivo.  
6.4. O candidato que não comparecer à matrícula na data estipulada será considerado desistente.  
6.5. Havendo desistências de matrícula ou desclassificações, serão chamados os candidatos aprovados e não 

classificados, obedecendo à ordem geral de classificação. 
 

 

7. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
7.1. Aquele que, no ato de inscrição ou no ato de matrícula, se servir de documento inidôneo ou falso, terá a 

matrícula anulada, de pleno direito, em qualquer época, sujeitando-se, além da perda da vaga e do valor da 
taxa de inscrição, às punições previstas em lei.  

7.2. Não será permitido o trancamento da matrícula e/ou disciplinas no primeiro semestre do curso.  
7.3. Os candidatos não selecionados terão um prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data da divulgação do 

resultado final, para a retirada dos documentos entregues no dia do Exame Escrito. Findo esse prazo, a 
referida documentação será incinerada.  
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7.4. Os documentos poderão ser retirados pelo próprio candidato na Secretaria Acadêmica da PROPGPEC 
(Campo de São Cristóvão, 177 – 2º andar), de segunda-feira a sexta-feira, das 9h às 17h.  

7.5. O presente Edital poderá ser cancelado ou alterado, em parte ou no todo, a qualquer tempo, desde que 
motivos supervenientes, legais ou relevantes assim o determinem, sem que isso venha a gerar direitos ou 
obrigações em relação aos interessados.  

7.6. Os casos omissos e as situações não previstas no presente Edital serão analisados pela Pró-Reitoria de Pós-
Graduação, Pesquisa, Extensão e Cultura com auxílio da Coordenação do Curso, e encaminhadas à Reitoria 
para definição.  

7.7. Fica eleito o Foro da Justiça Federal, na Cidade do Rio de Janeiro, para dirimir qualquer questão oriunda 
deste Edital. 

 

 

Rio de Janeiro, 24 de maio de 2016. 
 
 
 

 

MARCIA MARTINS DE OLIVEIRA   
Pró-Reitora de Pós-Graduação, Pesquisa, Extensão e Cultura do Colégio Pedro II 
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ANEXO I  
CRONOGRAMA 

 

 

Evento Período 
  

Inscrições 01/06 a 30/06 
  

Divulgação das inscrições validadas 08/07 
  

Comprovante de confirmação de inscrição 08/07 
  

Exame escrito 17/07 
  

Resultados do exame escrito 29/07 
  

Pedido de Vista de Prova 01/08 

Vista de Prova 02/08 

Data de recursos ao exame escrito 02/08 
  

Divulgação de resultados dos recursos ao exame escrito 04/08 
  

Divulgação da classificação final 04/08 
  

Matrícula 30 e 31/08 
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