UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA
Pró-Reitoria de Ensino Médio, Técnico e Educação a Distância
Processo Seletivo aos Cursos de Graduação em Licenciatura em Geografia,
Licenciatura em História e Licenciatura em Letras Português Espanhol (Dupla
Habilitação) – EAD
EDITAL NORMATIVO DE PROCESSO SELETIVO Nº 001/2022
A Universidade Estadual da Paraíba, por intermédio de sua Pró-Reitoria de Ensino Médio, Técnico e Educação a
Distância, no uso de suas atribuições legais, torna público, para conhecimento de todos os interessados, que ficam
abertas, das 10h do dia 06 de junho às 23h59min do dia 30 de junho de 2022 (horário local), as inscrições ao Processo
Seletivo do Cursos de Graduação em Licenciatura em Geografia, Licenciatura em História e Licenciatura em
Letras Português Espanhol (Dupla Habilitação) – EAD objetivando o preenchimento de 150 (Cento e cinquenta)
vagas para cada curso. O presente Processo Seletivo com as presentes instruções especiais e os anexos que compõem
o presente Edital para todos os efeitos, a saber encontram-se a seguir:
INSTRUÇÕES ESPECIAIS
I – DAS DISPOSIÇÕES INICIAIS
1.
A execução do referido Processo Seletivo será de responsabilidade da COMISSÃO PERMANENTE DE
CONCURSOS – CPCON, da UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA – UEPB.
2.
O Processo Seletivo será realizado através de: Prova escrita objetiva de caráter eliminatório e classificatório.
3.
O Processo Seletivo destina-se a selecionar alunos para o provimento das vagas ofertadas, conforme o quadro
delineado no item II, do presente Edital.
4.
Compete à Pró-Reitoria de Ensino Médio, Técnico e Educação a Distância, supervisionar e fiscalizar todas as
fases do Processo Seletivo.
5.
O conteúdo programático consta no ANEXO I deste Edital.
II – DO QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE VAGAS
1.

Os números de vagas estão discriminadas no quadro a seguir:

Nº

POLOS

01
02
03
04
05

Alagoa Grande
Campina Grande
Conde
João Pessoa
São Bento

Nº

POLOS

06
07
08
09
10
11
12

Campina Grande
Itaporanga
João Pessoa
Livramento
Mari
Pombal
Santa Luzia

Nº
13
14
15
16
17
18

CURSO: LICENCIATURA EM GEOGRAFIA
VAGAS PARA AMPLA
VAGAS PARA PESSOAS COM
CONCORRÊNCIA
DEFICIÊNCIA
28
02
28
02
28
02
28
02
28
02

REQUISITOS MÍNIMOS
EXIGIDOS
Nível Médio Completo
Nível Médio Completo
Nível Médio Completo
Nível Médio Completo
Nível Médio Completo

CURSO: LICENCIATURA EM HISTÓRIA
VAGAS PARA AMPLA
VAGAS PARA PESSOAS COM
CONCORRÊNCIA
DEFICIÊNCIA
23
02
19
01
23
02
19
01
19
01
19
01
19
01

REQUISITOS MÍNIMOS
EXIGIDOS
Nível Médio Completo
Nível Médio Completo
Nível Médio Completo
Nível Médio Completo
Nível Médio Completo
Nível Médio Completo
Nível Médio Completo

CURSO: LICENCIATURA EM LETRAS PORTUGUÊS ESPANHOL (DUPLA HABILITAÇÃO)
VAGAS PARA PESSOAS REQUISITOS MÍNIMOS
POLOS
VAGAS PARA AMPLA CONCORRÊNCIA
COM DEFICIÊNCIA
EXIGIDOS
Campina Grande
23
02
Nível Médio Completo
Cuité de Mamanguape
23
02
Nível Médio Completo
João Pessoa
23
02
Nível Médio Completo
Lucena
23
02
Nível Médio Completo
Pombal
23
02
Nível Médio Completo
Taperoá
23
02
Nível Médio Completo

2.
A escolaridade mínima exigida, como também, as demais exigências para o provimento das vagas exigidas nos
pré-requisitos mínimos, deverão ser comprovadas no ato da matrícula e, a não apresentação de quaisquer dos
documentos que comprovem as condições exigidas, implicará a exclusão do candidato, de forma irrecorrível.
III – DAS INSCRIÇÕES
A inscrição do candidato implicará a ciência e a aceitação das normas e condições estabelecidas neste Edital, em
relação às quais não poderá alegar desconhecimento.
2.
Objetivando evitar ônus desnecessário, o candidato deverá orientar-se no sentido de recolher o valor da inscrição
somente após tomar conhecimento de todos os requisitos e condições exigidos para o Processo Seletivo.
3.
As inscrições ficam abertas por meio da internet a partir das 10h do dia 06 de junho às 23h59min do dia 30 de
junho de 2022 (horário local).
4.
As inscrições serão realizadas exclusivamente pela internet.
5.
Para efetuar a inscrição, o candidato deverá:
5.1.
Acessar o endereço eletrônico: http://cpcon.uepb.edu.br;
5.2.
Realizar a leitura do respectivo Edital;
5.3.
Preencher integralmente o Formulário Eletrônico de Inscrição;
5.4.
Imprimir o Boleto Bancário, com o valor total do documento, correspondente a taxa de inscrição;
5.5.
Verificar se a inscrição foi concluída com sucesso.
6.
O valor da taxa de inscrição: R$ 70,00 (setenta reais);
7.
O pagamento do Boleto Bancário, referente à taxa de inscrição, por meio de cheque do próprio candidato,
somente será considerado realizado após a compensação bancária.
8.
O Boleto Bancário poderá ser quitado até o dia 01 de julho de 2022.
9.
A homologação da inscrição do candidato ao Processo Seletivo estará condicionada ao pagamento da taxa de
inscrição dentro do prazo estabelecido no item anterior.
10.
Não serão homologadas inscrições com pagamentos do Boleto Bancário, referente a taxa de inscrição, por
depósito em caixa eletrônico, PIX, via postal, fac-símile (fax), DOC, TED, ordem de pagamento, condicionais e/ou
extemporâneas ou por qualquer outra via que não as especificadas neste Edital.
11.
O descumprimento das instruções para inscrição implicará a não efetivação da inscrição.
12.
As inscrições homologadas serão divulgadas na página da CPCON http://cpcon.uepb.edu.br no dia 06 de julho de
2022.
13.
A CPCON não se responsabiliza por solicitação de inscrição via Internet não recebida por motivos de ordem
técnica dos computadores, falhas de comunicação, bem como outros fatores de ordem técnica que impossibilitem a
transferência de dados.
14.
Fica vedada a devolução da taxa de inscrição, salvo em caso de cancelamento do certame por conveniência ou
interesse da Universidade Estadual da Paraíba.
15.
Não será permitida a transferência do valor pago como taxa de inscrição para outra pessoa, assim como a
transferência da inscrição para pessoa diferente daquela que a realizou.
16.
A Universidade Estadual da Paraíba exime-se das despesas com viagens e estadia dos candidatos para
prestarem as provas do Processo Seletivo.
17.
A Candidata lactante que tiver necessidade de amamentar durante a realização das provas poderá solicitar
atendimento específico nos termos deste Edital, informando a opção “Atendimento Especial” em campo próprio do
sistema de inscrição.
17.1.
A Candidata a que se refere o caput deverá, obrigatoriamente, levar um acompanhante adulto no dia de
aplicação da prova, que ficará em sala reservada, sendo responsável pela guarda do lactente (a criança) durante a
realização das provas.
17.2.
É vedado ao acompanhante da Candidata lactante o acesso às salas de provas.
17.3.
O acompanhante da Candidata lactante deverá cumprir as obrigações constantes deste Edital, sob pena
de eliminação da Candidata lactante no Processo Seletivo.
17.4.
Qualquer contato, durante a realização das provas, entre a Candidata lactante e o acompanhante
responsável deverá ser presenciado por um fiscal.
17.5.
Não será permitida a entrada do lactante e de seu acompanhante responsável após o fechamento dos
portões.
17.6.
A Candidata lactante não poderá ter acesso à sala de provas acompanhada do lactente.
17.7.
Não será permitida, em hipótese alguma, a permanência do lactente no local de realização de Prova
sem a presença de um acompanhante adulto.
18.
Aos deficientes visuais (amblíopes) que solicitarem prova especial ampliada serão oferecidas provas nesse
sistema em folha de formato A3.
19.
Não serão considerados como deficiência os distúrbios de acuidade visual que sejam passíveis de correção
simples do tipo miopia, astigmatismo, estrabismo e congêneres.
20.
Não serão aceitas as solicitações de inscrição que não atenderem rigorosamente ao estabelecido neste edital.
21.
É requisito indispensável o candidato ser portador de Certificado de Conclusão do Ensino Médio ou equivalente.
1.

IV – DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA
Às pessoas com algum tipo de deficiência que pretendam fazer uso das prerrogativas que lhes são facultadas no
inciso VIII do art. 37 da Constituição Federal e do art. 37 do Decreto Federal nº. 3.298, de 20 de dezembro de 1999 e
1.

alterações que regulamentam a Lei Federal nº. 7.853/89 é assegurado o direito de inscrição para os Municípios ou
Instituições em Processo Seletivo.
Os candidatos com necessidades especiais deverão fazer suas inscrições, também, pela internet.
Em cumprimento ao disposto no Decreto Federal nº. 3.298/99 e alterações, ser-lhes-á reservado o percentual de
5% (cinco por cento) das vagas existentes, que vierem a surgir ou forem criadas no prazo de validade do Processo
Seletivo.
4.
Conforme § 2º do art. 37 do Decreto Federal nº. 3.298/99, caso a aplicação do percentual de que trata o item 2
resulte em número fracionado, este será elevado até o primeiro número inteiro subsequente.
5.
Atendendo a determinação, ficam reservadas as vagas expressas nas tabelas do Capítulo II para candidatos com
necessidades especiais.
6.
Consideram-se pessoas com deficiência aquelas que se enquadram nas categorias discriminadas no art. 4º do
Decreto Federal nº. 3.298/99 e alterações.
7.
Nos termos do art. 4º, do Decreto nº. 3.298/99 e alterações são consideradas pessoas com deficiências aquelas
que se enquadram nas seguintes categorias:
a.
Deficiência física: alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo humano, acarretando
no comprometimento da função física, apresentando-se sob a forma de paraplegia, paraparesia, monoplegia,
monoparesia, tetraplegia, tetraparesia, triplegia, triparesia, hemiplegia, hemiparesia, ostomia, amputação ou
ausência de membro, paralisia cerebral, nanismo, membros com deformidade congênita ou adquirida, exceto as
deformidades estéticas e as que não produzam dificuldades para o desempenho das funções.
b.
Deficiência auditiva: perda bilateral ou unilateral, parcial ou total, de quarenta e um decibéis (dB) ou mais
aferida por audiograma nas frequências de 500 Hz, 1.000Hz, 2.000Hz e 3.000Hz.
c.
Deficiência visual: cegueira, na qual a acuidade visual é igual ou menor que 0,05 no melhor olho, com a
melhor correção óptica; a baixa visão, que significa acuidade visual entre 0,3 e 0,05 no melhor olho, com a melhor
correção óptica; os casos nos quais a somatória da medida do campo visual em ambos os olhos for igual ou
menor que 60%; ou a ocorrência simultânea de quaisquer condições anteriores, também sendo considerado
pessoa com deficiência visual o portador de visão monocular.
d.
Deficiência mental: funcionamento intelectual significativamente inferior à média, com manifestação antes
dos dezoito anos e limitações associadas a duas ou mais áreas de habilidades adaptativas, tais como:
comunicação, cuidado pessoal, habilidades sociais, utilização dos recursos da comunidade, saúde e segurança;
habilidades acadêmicas, lazer e trabalho.
e.
Deficiência múltipla: associação de duas ou mais deficiências.
8.
As pessoas com deficiência, resguardadas as condições previstas no Decreto Federal nº. 3.298/99,
particularmente em seu art. 40, participarão do Processo Seletivo em igualdade de condições com os demais candidatos,
no que se refere ao conteúdo das provas, à avaliação e aos critérios de aprovação, ao dia, horário e local de aplicação
das provas e à nota mínima exigida para os demais candidatos.
9.
Caso o candidato após concluir sua inscrição, necessite de atendimento especial para realização da prova, deverá
solicitá-lo até o término das inscrições, enviando e-mail para cpcon@uepb.edu.br com o assunto “Processo Seletivo
EAD”– Atendimento Especial” e anexando documento assinado por médico da especialidade relacionada ao atendimento
que comprove a necessidade desejada.
10.
O candidato também poderá entregar a documentação a que alude o item 9 na CPCon pessoalmente das 8h às
13h, em dias úteis, durante o período de inscrições ou enviá-la via SEDEX, devendo contar no envelope:
2.
3.

PROCESSO SELETIVO – EAD
CPCon – Comissão Permanente de Concursos
Rua Baraúnas, 351, Universitário
CEP: 58.429-500 – Campina Grande/PB
O candidato que não enviar a documentação por quaisquer dos meios informados neste Edital até o término das
inscrições, seja qual for o motivo alegado, não terá a condição atendida.
12.
O atendimento às condições especiais solicitadas ficará sujeito à análise de viabilidade e razoabilidade do pedido.
13.
No período das inscrições, o candidato deverá encaminhar à CPCON – Comissão Permanente de Concursos,
no endereço citado nos itens 9 e 10 os documentos a seguir:
a.
Laudo Médico, original e expedido no prazo máximo de 90 (noventa) dias antes do término das
inscrições, atestando a espécie e ou grau ou nível de deficiência, com expressa referência ao código
correspondente da Classificação Internacional de Doença – CID, bem como a provável causa da deficiência,
inclusive para assegurar previsão de adaptação da sua prova. Anexar ao Laudo Médico as seguintes informações:
nome completo, número do documento de identidade (RG), número do CPF, número do telefone, opção de
Município ou Instituição.
b.
O candidato com deficiência visual (amblíope), além do envio da documentação indicada na letra “a” deste
item, deverá solicitar, por escrito, até o término das inscrições, a confecção de prova Ampliada, especificando o
tipo de deficiência.
c.
O candidato com deficiência visual (cego), além do envio da documentação indicada na letra “ a” deste item,
deverá solicitar, por escrito, até o término das inscrições, um fiscal especial para ledor da prova escrita objetiva,
especificando o tipo de deficiência.
d.
O candidato com deficiência que necessitar de tempo adicional e/ou leitura de prova, além do envio da
documentação indicada na letra “a” deste item, deverá encaminhar solicitação, por escrito, com justificativa
acompanhada de parecer emitido por especialista da área de sua deficiência, até o término das inscrições.
11.

Aos deficientes visuais (amblíopes) que solicitarem prova especial Ampliada, serão oferecidas provas nesse
sistema, com tamanho de letra correspondente a corpo 24.
15.
Os candidatos que, dentro do prazo do período das inscrições, não atenderem os dispositivos mencionados no:
a.
Item 13, letra “a”: Serão considerados como não portadores de deficiência e perderão o direito de
concorrer às vagas reservadas as Pessoas com Necessidades Especiais (PNE), passando, desta forma, a
concorrer às vagas da ampla concorrência.
b.
Item 13, letra “b”: Não terão a prova especial preparada, seja qual for o motivo alegado.
c.
Item 13, letra “c”: Não terão pessoa designada para a leitura da prova, seja qual for o motivo alegado.
d.
Item 13, letra “d”: Não terão tempo adicional para realização das provas, seja qual for o motivo alegado.
16.
O candidato com deficiência que não realizar a inscrição conforme instruções constantes neste Capítulo, não
poderá alegar a referida condição em seu benefício e não será facultado impetrar recurso em favor de sua condição.
17.
A publicação do resultado final do Processo Seletivo será feita em lista única, contendo a pontuação de todos os
candidatos, inclusive a das pessoas com deficiência.
18.
O candidato com deficiência aprovado no Processo Seletivo, deverá submeter-se à perícia médica a ser realizada
por equipe multiprofissional composta por profissionais capacitados e atuantes nas áreas das deficiências em questão,
objetivando verificar se a deficiência se enquadra na previsão do art. 4º e seus incisos do Decreto Federal nº. 3.298/99 e
suas alterações, observadas as seguintes disposições:
a.
A avaliação de que trata este item, de caráter terminativo, será realizada por equipe prevista pelo art. 43 de
Decreto Federal nº. 3.298/99 e suas alterações.
b.
A avaliação ficará condicionada à apresentação, pelo candidato, de documento de identidade original e terá
por base o Laudo Médico encaminhado no período das inscrições, conforme item 16 deste Capítulo, atestando a
espécie e o grau ou nível de deficiência, com expressa referência ao código correspondente da Classificação
Internacional de Doença – CID, bem como a provável causa da deficiência.
c.
Não haverá segunda chamada, seja qual for o motivo alegado para justificar o atraso ou a ausência do
candidato portador de deficiência à avaliação tratada neste item.
d.
Se a deficiência do candidato não se enquadrar na previsão do art. 4º e seus incisos do Decreto Federal nº.
3.298/99 e suas alterações, ele será classificado em igualdade de condições com os demais candidatos.
19.
Será eliminado da lista de candidatos com deficiência, o candidato cuja deficiência assinalada no Formulário de
Inscrição, não se constate, devendo o mesmo constar apenas na lista de classificação geral final.
20.
As vagas definidas no Capítulo II deste edital, para os Candidatos com Deficiência (PCD) que não forem providas
por falta de candidatos, por reprovação no Processo Seletivo ou por eliminação na perícia médica, serão preenchidas
pelos demais candidatos com estrita observância à ordem classificatória.
21.
A não observância, pelo candidato, de qualquer das disposições deste Capítulo, implicará a perda do direito de ser
classificado para as vagas reservadas às Pessoas com Deficiência (PCD).
22.
O laudo médico terá validade somente para este Processo Seletivo e não será devolvido.
14.

V – DA ISENÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO
1.
Estarão isentos da taxa de inscrição do Processo Seletivo, todos os candidatos que, comprovadamente, se
enquadrarem no que determina a Lei Estadual nº 7.197 de 17 de dezembro de 2002 e a Lei Estadual nº 8.483 de 09 de
janeiro de 2008.
2.
Os interessados em participar do processo de isenção do pagamento da taxa de inscrição deverão solicitar por
meio eletrônico (Internet) no site: http://cpcon.uepb.edu.br, a partir das 10h do dia 06 de junho até as 23h59min do dia
10 de junho de 2022 (horário local), seguindo as orientações contidas no formulário eletrônico de solicitação.
3.
O candidato que, ao preencher o formulário eletrônico de inscrição, solicitar a isenção da taxa de inscrição, deverá
encaminhar para a CPCON os seguintes documentos:
a. Cópia da Carteira de Identidade (RG);
b. Cópia do CPF;
c. Declaração comprobatória da situação a que se refere o tipo de isenção a qual o candidato preenche os
requisitos.
4.
Os documentos referidos no item anterior deverão ser encaminhados para a CPCON, pelos CORREIOS, via
SEDEX no endereço abaixo citado, com data máxima de postagem até o dia 10 de junho de 2022, devendo constar no
envelope:
PROCESSO SELETIVO – EAD
CPCon – Comissão Permanente de Concursos
Rua Baraúnas, 351, Universitário
CEP: 58.429-500 – Campina Grande/PB
Poderá também ser entregue pessoalmente, em envelope lacrado, na sede da CPCON, no endereço acima ou
encaminhando via e-mail para cpcon@uepb.edu.br.
5.
Os Requerimentos de Isenção do pagamento de que trata este capítulo somente serão realizados via Internet.
6.
As informações prestadas no Formulário de Isenção do pagamento de Inscrição serão de inteira responsabilidade
do candidato, respondendo civil e criminalmente pelo teor das afirmativas.
7.
Não será concedida isenção de pagamento do valor de inscrição ao candidato que:
a. deixar de efetuar o requerimento de isenção pela Internet;
b. omitir informações e/ou torná-las inverídicas;
c. não observar a forma, o prazo e os horários estabelecidos neste capítulo.

8.
A declaração falsa sujeitará o candidato às sanções previstas em lei, aplicando-se, ainda, o disposto no parágrafo
único do art. 10 do Decreto Federal nº 83.936, de 6 de setembro de 1979.
9.
A qualquer tempo poderão ser realizadas diligências relativas à situação declarada pelo candidato, deferindo-se
ou não seu pedido.
10. Os candidatos que não cumprirem o disposto neste capítulo serão excluídos do processo de isenção.
11. Será desconsiderado o pedido de isenção do pagamento da taxa de inscrição do candidato que, simultaneamente,
tenha efetuado o pagamento da taxa de inscrição.
12. A divulgação da listagem dos candidatos contemplados e não contemplados com a isenção da taxa de inscrição
será publicada no site da CPCON no dia 21 de junho de 2022.
13. O candidato que tiver seu requerimento de isenção de pagamento do valor da inscrição deferido, terá sua
inscrição validada, não necessitando, desta forma, efetuar o pagamento da inscrição. Em seguida, o candidato deverá
preencher o formulário de inscrição para efetivação da Inscrição, onde opta pelo Município ou Instituição de sua escolha.
14. O candidato que tiver sua solicitação de isenção da taxa de inscrição indeferida, poderá encaminhar recurso para
a CPCON, exclusivamente pelo mesmo endereço eletrônico das inscrições até 23 de junho de 2022.
15. A divulgação da listagem dos candidatos contemplados e não contemplados com a isenção da taxa de inscrição,
APÓS RECURSOS, será publicada no site da CPCON no dia 28 de junho de 2022.
16. O candidato que tiver seu pedido de isenção do valor de inscrição e/ou seu recurso indeferido e que queira
participar do certame deverá gerar o boleto e efetuar o pagamento de sua inscrição até a data limite de 01 de julho de
2022.
17. O candidato que não regularizar sua inscrição, por meio do pagamento, terá o pedido de inscrição invalidado.
IV – CRONOGRAMA
1.
Prazo para o candidato solicitar isenção da taxa de inscrição: 10h do dia 06 de junho até as 23h59min do dia
10 de junho de 2022 (horário local).
2.
Data limite para recebimento de documentos comprobatórios dos candidatos que solicitarem a isenção da taxa de
inscrição: 10 de junho de 2022.
3.
Período das Inscrições: a partir das 10h do dia 06 de junho até as 23h59min do dia 30 de junho de 2022
(horário local).
4.
Período de solicitação para os candidatos que necessitarem de condições especiais para a realização da prova:
10h do dia 06 de junho até as 23h59min do dia 30 de junho de 2022 (horário local).
5.
Período de recebimento de documentos comprobatórios dos candidatos que optarem por concorrer às vagas
reservadas aos Portadores de Necessidades Especiais: 10h do dia 06 de junho até as 23h59min do dia 30 de junho
de 2022 (horário local).
6.
Período de recebimento de documentos comprobatórios dos candidatos que exerceram efetivamente a função de
jurado no período entre a data de publicação da Lei n°. 11.689/2008 e a data de término das inscrições: 10h do dia 06
de junho até as 23h59min do dia 30 de junho de 2022 (horário local).
7.
Divulgação da listagem dos candidatos contemplados e não contemplados com a isenção da taxa de inscrição:
21 de junho de 2022.
8.
Prazo de recebimento dos recursos quanto às solicitações de isenção da taxa de inscrição indeferidas: 22 de
junho até o dia 23 de junho de 2022.
9.
Divulgação da listagem dos candidatos contemplados e não contemplados com a isenção da taxa de inscrição,
APÓS RECURSOS: 28 de junho de 2022.
10.
Data limite para pagamento do Boleto Bancário referente à taxa de inscrição: 01 de julho de 2022.
11.
Divulgação da Relação dos Candidatos com Inscrições Deferidas e Indeferidas quanto aos Requerimentos para
concorrer às vagas reservadas aos candidatos com deficiência; e quanto aos indeferimentos das solicitações de
condições especiais para a prova objetiva: 06 de julho de 2022.
12.
Divulgação da Relação dos Candidatos que exerceram efetivamente a função de jurado no período entre a data
de publicação da Lei n° 11.689/2008 e a data de término das inscrições: 06 de julho de 2022.
13.
Divulgação das inscrições homologadas e não homologadas: 06 de julho de 2022.
14.
Prazo para recebimento dos recursos quanto aos indeferimentos dos requerimentos para concorrer às vagas
reservadas aos candidatos com deficiência e aos indeferimentos da solicitação de condições especiais para a prova
objetiva: 07 de julho até o dia 08 de julho de 2022.
15.
Prazo de recebimento dos recursos a quanto divulgação da listagem dos candidatos que exerceram efetivamente
a função de jurado no período entre a data de publicação da Lei n°. 11.689/2008 e a data de término das inscrições: 07
de julho até o dia 08 de julho de 2022.
16.
Prazo para recebimento dos recursos quanto às Inscrições não homologadas: 07 de julho até o dia 08 de julho
de 2022.
17.
Divulgação da Relação dos Candidatos com Inscrições Deferidas e Indeferidas quanto aos Requerimentos para
concorrer às vagas reservadas aos candidatos com deficiência; e quanto aos indeferimentos das solicitações de
condições especiais para a prova objetiva, APÓS RECURSOS: 13 de julho de 2022.
18.
Divulgação da listagem dos candidatos que exerceram efetivamente a função de jurado no período entre a data
de publicação da Lei n° 11.689/2008 e a data de término das inscrições; APÓS RECURSOS: 13 de julho de 2022.
19.
Divulgação das inscrições homologadas e não homologadas e da concorrência, APÓS RECURSOS: 13 de julho
de 2018.
20.
Disponibilização do local, sala e carteira onde o candidato realizará a Prova Escrita Objetiva, no endereço
eletrônico http://cpcon.uepb.edu.br a partir de 18 de julho de 2022.
21.
Realização da PROVA ESCRITA OBJETIVA: 24 de julho de 2022.

22.
Divulgação do Gabarito Provisório: 25 de julho de 2022.
23.
Prazo de recebimento de recursos quanto às provas objetivas e quanto ao gabarito provisório: 26 de julho até o
dia 27 de julho de 2022.
24.
Divulgação e publicação dos recursos quanto às provas objetivas e quanto ao gabarito provisório: 10 de agosto
de 2022.
25.
Divulgação e publicação do Resultado Preliminar da Prova Escrita Objetiva e do gabarito definitivo: 11 de agosto
de 2022.
26.
Divulgação e publicação do Resultado Final do Processo Seletivo: 11 de agosto de 2022.
27.
Realização da matrícula para os candidatos classificados: 15 de agosto até o dia 17 de agosto de 2022.
28.
Realização da matrícula para os candidatos classificados retardatários: 18 de agosto de 2022.
29.
Início das aulas: 22 de agosto de 2022.
V – DAS PROVAS ESCRITAS OBJETIVAS
1.
A graduação com as respectivas provas, áreas temáticas, itens (questões), pesos e o caráter avaliativo são os
especificados no quadro abaixo:
Graduação



Licenciatura em Geografia

Graduação





Área Temática

Itens

Pesos

Objetiva

Português
Geografia
Conhecimentos
Gerais

20
10

3,0
5,0

10

2,0

Área Temática
Português
História
Conhecimentos
Gerais

Itens
20
10

Pesos
3,0
5,0

10

2,0

Área Temática
Português
Espanhol
Conhecimentos
Gerais

Itens
20
10

Pesos
5,0
3,0

10

2,0

Prova

Licenciatura em História

Graduação

Prova

Objetiva

Prova

Licenciatura em Letras Português
Objetiva
Espanhol (Dupla Habilitação)

Caráter Avaliativo
Eliminatório e Classificatório

Caráter Avaliativo
Eliminatório e Classificatório

Caráter Avaliativo
Eliminatório e Classificatório

2.
Para efeito do cálculo da média final do candidato, será usado o seguinte modelo matemático, onde
n = número de provas realizadas.
λ = pontuação obtida.
P = peso da prova de acordo com o Município ou Instituição escolhido.
3.
As Provas Objetivas têm pontuação máxima igual a 1.020 (mil e vinte) pontos. Para saber quanto vale cada
questão de uma determinada prova, dividimos a pontuação máxima pelo número de questões, por exemplo: a prova de
Português tem 20 questões, logo

1020
=51, que é o valor de cada questão.
20

4.
As Provas Objetivas constarão de 40 (quarenta) questões (conforme o item 1 deste Capítulo), todas de múltipla
escolha com 05 (cinco) alternativas de “A” a “E”, e dessas alternativas somente 01 (uma) deverá ser assinalada como
correta.
5.
Após a realização das Provas Objetivas, a CPCON divulgará os respectivos gabaritos de respostas, com cópias
digitais das provas objetivas no endereço eletrônico http://cpcon.uepb.edu.br.
6.
A aplicação da Prova Escrita Objetiva está prevista para o dia 24 de julho de 2022, na cidade de Campina
Grande – Estado da Paraíba e será realizada no período da MANHÃ, no horário das 08h às 12h (horário local). No
período de aplicação, a prova terá duração mínima de 2 (duas) horas e máxima de 4 (quatro) horas.
7.
O candidato que se ausentar antes do prazo mínimo estipulado, 2 (duas) horas, será eliminado do Processo
Seletivo.
8.
Havendo alteração da data prevista, a prova poderá ocorrer em domingos ou feriados, excetuando-se os sábados.
9.
As informações sobre o horário, local, sala, carteira, onde o candidato realizará sua prova e concorrência, serão
disponibilizadas no endereço eletrônico http://cpcon.uepb.edu.br, a partir do dia 18 de julho de 2022.
10. É de inteira responsabilidade do candidato, obter a informação por meio eletrônico sobre horário, local, sala e
carteira de realização das provas do Processo Seletivo.
11. A Universidade Estadual da Paraíba não se responsabilizará por eventuais coincidências de datas e horários de
provas e quaisquer outras atividades.
12. Ao candidato só será permitida a realização da prova na data, horário e local constantes no comprovante da
inscrição que se encontra no endereço eletrônico citado no item 05 desse capítulo.
13. Somente será admitido à sala de provas o candidato que estiver portando documento de identidade original com
foto que o identifique. Considera-se como documento válido para identificação do candidato: cédula de identidade (RG)
expedida por Secretarias de Segurança Pública, pelas Forças Armadas, pela Polícia Militar, pela Polícia Federal; a

identidade expedida pelo Ministério das relações Exteriores para estrangeiros; a identificação fornecida por ordens ou
conselhos de classes que por Lei tenham validade como documento de identidade; a carteira de Trabalho e Previdência
Social; o Certificado de Reservista; o Passaporte e a Carteira Nacional de Habilitação com fotografia, na forma da Lei nº
9.503, de 23 de setembro de 1997.
13.1
Os documentos deverão estar em perfeitas condições, de forma a permitir, com clareza, a identificação
do candidato.
13.2
Caso o candidato esteja impossibilitado de apresentar, no dia de realização das provas, documento de
identidade original, por motivo de perda, roubo ou furto, deverá ser apresentado documento que ateste o registro
da ocorrência em órgão policial, expedido a no máximo a 30 (trinta) dias, ocasião em que será submetido à
identificação especial, compreendendo coleta de assinaturas e de impressão digital em formulário próprio.
13.3
Não serão aceitos protocolos, nem cópias de documentos, mesmo que autenticadas em cartório.
14. O comprovante de inscrição não terá validade como documento de identidade.
15. Não haverá segunda chamada ou repetição de prova.
15.1
O candidato não poderá alegar desconhecimentos quaisquer sobre a realização da prova como
justificativa de sua ausência.
15.2
O não comparecimento à prova, qualquer motivo que seja, caracterizará desistência do candidato e
resultará em sua eliminação no Processo Seletivo.
16. A CPCON, objetivando garantir a lisura e a idoneidade do Processo Seletivo – o que é de interesse público e, em
especial, dos próprios candidatos – bem como sua autenticidade, solicitará aos candidatos, quando da aplicação da
prova, a identificação digital na Folha de Respostas, bem como, a transcrição de uma frase, que estará na capa do
caderno de prova, para a Folha de Respostas. Mesmo procedimento deverá ser repetido no ato da matrícula, para que
possa ser mantida a integridade do Processo Seletivo.
17. Na realização da Prova Escrita Objetiva serão fornecidos o Caderno de Questões e a Folha de Respostas com os
dados do candidato, para oposição da assinatura no campo próprio e transcrição das respostas com caneta
esferográfica de material transparente e tinta preta ou azul.
18. Na Prova Escrita Objetiva, o candidato deverá assinalar a Folha de Respostas, único documento válido para a
correção da prova. O preenchimento da Folha de Respostas será de inteira responsabilidade do candidato que deverá
proceder de conformidade com as instruções específicas contidas no Caderno de Questões. Em hipótese alguma
haverá substituição da Folha de Respostas por erro do candidato.
19. Os prejuízos advindos de marcações feitas incorretamente na Folha de Respostas serão de inteira
responsabilidade do candidato.
20. O candidato que receber sua prova com quaisquer falhas de impressão, prova em branco, ou Folha de Respostas
em branco, não tem motivo suficiente para exclusão do Processo Seletivo, devendo o mesmo requerer prova e gabarito
reserva e comunicar ao fiscal de sala onde realiza a prova, para anotação em Ata de Sala, sendo excluído do Processo
Seletivo o candidato que caso assim não proceda. Não serão aceitos recursos posteriormente sobre os casos citados
acima.
21. O candidato deverá comparecer ao local da prova, designado pela CPCON, munido de caneta esferográfica de
material transparente e tinta preta ou azul, lápis preto nº. 2 e borracha. Não sendo permitido nenhum outro material.
21.1
O candidato deverá preencher os alvéolos, na Folha de Respostas da Prova Escrita Objetiva, com
caneta esferográfica de material transparente e tinta preta ou azul.
21.2
Não serão computadas questões não assinaladas ou que contenham mais de uma resposta, emenda ou
rasura, ainda que legível.
21.3
Durante a realização da prova, não será permitida nenhuma espécie de consulta ou comunicação entre
os candidatos, nem a utilização de celular, aparelhos eletrônicos, relógio, máquina calculadora, livros, códigos,
manuais, impressos ou quaisquer anotações.
22. Não deverá ser feita nenhuma marca fora do campo reservado às respostas ou assinatura, pois qualquer marca
poderá ser lida pelas leitoras óticas, prejudicando o desempenho do candidato.
23. Ao terminar a prova, o candidato entregará ao fiscal a Folha de Respostas e o caderno de questões, cedido para a
execução da prova.
24. Motivará a eliminação do candidato do Processo Seletivo, sem prejuízo das sanções penais cabíveis, a burla ou a
tentativa de burla a quaisquer das normas definidas neste Edital ou a outros relativos ao Processo Seletivo, aos
comunicados, às Instruções ao Candidato ou às Instruções constantes na prova, bem como ao tratamento incorreto e
descortês a qualquer pessoa envolvida na aplicação das provas.
25. Será excluído do Processo Seletivo o candidato que:
25.1
apresentar-se após o horário estabelecido, inadmitindo-se qualquer tolerância;
25.2
não comparecer às provas, seja qual for o motivo alegado;
25.3
não apresentar documento que bem o identifique;
25.4
ausentar-se da sala de provas sem o acompanhamento do fiscal;
25.5
ausentar-se do local de provas antes de decorridas duas horas do início da prova escrita objetiva;
25.6
for surpreendido em comunicação com outras pessoas ou se utilizando de livro, anotação, impressos,
bem como máquina calculadora ou similar;
25.7
estiver portando no local de prova qualquer tipo de aparelho eletrônico ou de comunicação (bip, telefone
celular, caneta ou lápis não transparente, walkman, agenda eletrônica, notebook, palmtop, receptor, gravador ou
outros equipamentos similares) bem como protetores auriculares e armas de qualquer tipo;
25.8
O candidato que se mantiver em uso ou posse de relógios de quaisquer tipos, bonés, lenços, óculos
escuros e bolsas no interior da sala a qual está sendo aplicada a prova;
25.9
fizer anotação de informações relativas às suas respostas em qualquer meio não autorizado neste Edital,
exceto na folha de preenchimento de gabarito para simples conferência entregue pela CPCON;

25.10 estiver portando armas, mesmo que possua o respectivo porte;
25.11 lançar mão de meios ilícitos para a execução das provas;
25.12 não devolver integralmente o material recebido, Folha de Respostas e Caderno de Questões;
25.13 perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos, incorrendo em comportamento indevido.
25.14 Não será permitida a entrada do candidato na sala de prova com qualquer equipamento eletrônico como
os indicados na alínea “25.7”, nem relógio de qualquer tipo.
26. Quanto à realização da Prova Escrita Objetiva:
26.1
O candidato, ao terminar a prova, entregará ao fiscal com a Folha de Respostas, o Caderno de
Questões;
26.2
O candidato só poderá levar o Caderno de Questões a partir das 11h30min
26.3
Os 03 (três) últimos candidatos deverão permanecer na sala até que o último candidato termine sua
prova, devendo todos assinar a Ata de Encerramento, atestando a idoneidade da fiscalização da prova, retirandose da sala de prova de uma só vez.
26.4
Quando, após a prova, for constatado, por meio eletrônico, visual ou grafológico, ter o candidato utilizado
processos ilícitos, sua prova será anulada e o mesmo será automaticamente eliminado do Processo Seletivo;
26.5
Não haverá, por qualquer motivo, prorrogação do tempo previsto para a aplicação das provas em virtude
de afastamento do candidato da sala de prova;
26.6
Em hipótese nenhuma será realizada qualquer prova fora do local, data e horário determinados;
26.7
Por razões de ordem técnica, de segurança e de direitos autorais adquiridos, a CPCON não fornecerá
exemplares dos Cadernos de Questões a candidatos ou a instituições de direito público ou privado, mesmo após
o encerramento do Processo Seletivo. As questões da Prova Escrita Objetiva, o Gabarito Provisório e o Gabarito
Oficial serão divulgados no endereço eletrônico da CPCON http://cpcon.uepb.edu.br;
26.8
Legislação com entrada em vigor após a data de publicação deste Edital, assim como alterações em
dispositivos legais e normativos posteriores, não serão objeto de avaliação nas provas deste Processo Seletivo;
26.9
A CPCON divulgará o Gabarito Provisório no endereço eletrônico http://cpcon.uepb.edu.br, após o
encerramento da Prova Escrita Objetiva;
26.10
O Gabarito Oficial será divulgado no dia 25 de julho de 2022 pela CPCON no endereço eletrônico
http://cpcon.uepb.edu.br.
27. Será eliminado do Processo Seletivo, o candidato que na Prova Escrita Objetiva obtiver nota zero em qualquer
uma das Áreas Temáticas.
28. Após o término da(s) prova(s), o candidato deverá deixar imediatamente as dependências do local de prova,
sendo terminantemente proibido ao mesmo fazer contato com candidatos que ainda não terminaram a(s) prova(s), sob
pena de ser excluído do Processo Seletivo.
29. A avaliação da prova será realizada por sistema eletrônico de processamento de dados, considerados para esse
efeito, exclusivamente, as marcações transferidas para a Folha de Respostas. O único documento válido e exclusivo
para avaliação do candidato é a Folha de Respostas.
30. Aos portadores de necessidades especiais serão asseguradas provas e/ou locais especiais, a depender das
necessidades específicas, cabendo à coordenação do Processo Seletivo o cumprimento das demais condições do Edital.
VI – DA CLASSIFICAÇÃO
1.
A classificação dos candidatos dar-se-á na ordem decrescente das notas obtidas nas provas.
2.
Os candidatos que obtiver nota zero em qualquer uma das Áreas Temáticas estarão automaticamente
eliminados.
3.
Na hipótese de igualdade da nota final e como critério de desempate, terá preferência, sucessivamente, o
candidato que:
a.
Se idoso, tiver maior idade. Parágrafo Único do art. 27 da Lei N° 10.741/2003 (Lei do Idoso).
b.
Obtiver maior nota, sucessivamente:
 no caso dos candidatos para o curso de Licenciatura em Letras Português Espanhol (Dupla Habilitação):
 na prova de Português;
 na prova de Espanhol;
 na prova de Conhecimentos Gerais.
 no caso dos candidatos para o curso de Licenciatura em História:
 na prova de História;
 na prova de Português;
 na prova de Conhecimentos Gerais.
 no caso dos candidatos para o curso de Licenciatura em Geografia:
 na prova de Geografia;
 na prova de Português;
 na prova de Conhecimentos Gerais.
c.
Exerceu efetivamente a função de jurado no período entre a data de publicação da Lei n°. 11.689/2008 e
a data de término das inscrições;
d.
Se o candidato não se enquadrar no Estatuto do Idoso, tiver maior idade, considerando ano, mês e dia;
e.
Persistindo o empate, o desempate será por sorteio público.

VII – DOS RECURSOS
1. Serão admitidos recursos quanto:
a. ao indeferimento de inscrição;
b. ao indeferimento da isenção;
c. às questões das provas e gabaritos preliminares.
2.
O prazo para interposição de recursos será de 2 (dois) dias úteis após a concretização do evento que lhes disser
respeito (ao indeferimento de inscrição; indeferimento da isenção; às questões das provas e gabaritos preliminares; ao
resultado das provas), tendo como termo inicial o 1º dia útil subsequente à data do evento a ser recorrido.
3.
Admitir-se-á um único recurso por candidato, para cada evento referido no item 1, deste Capítulo, devidamente
fundamentado, sendo desconsiderado recurso de igual teor.
4.
Serão admitidos apenas recursos do próprio candidato, sendo vetada a interposição de recursos para contestar
notas ou colocações de outros candidatos.
5.
Os recursos deverão ser remetidos por intermédio do endereço eletrônico disponibilizado http://cpcon.uepb.edu.br.
6.
O recurso interposto fora do respectivo prazo não será aceito.
7.
Não serão aceitos os recursos interpostos em prazo destinado a evento diverso do questionado.
8.
Não serão aceitos recursos interpostos por fac-símile (fax), telex, e-mail, telegrama ou outro meio que não seja o
especificado neste Edital.
9.
A Comissão do Processo Seletivo constitui última instância para recursos, sendo soberana em suas decisões,
razão pela qual não caberão recursos adicionais.
10. Os recursos interpostos em desacordo com as especificações contidas neste Capítulo não serão avaliados.
11. O Gabarito Provisório poderá ser alterado, em função dos recursos impetrados e as provas serão corrigidas de
acordo com o Gabarito Oficial, divulgado após o prazo recursal.
12.
As respostas dos recursos interpostos ficarão disponíveis no endereço http://cpcon.uepb.edu.br, para ter
conhecimento das mesmas o candidato terá que informar o CPF seguindo os passos do sistema eletrônico.
13. O candidato deverá gerar o número de protocolo do recurso e imprimir para fins de comprovação que encaminhou
o mesmo.
VIII – DA MATRÍCULA
1.

No ato da matrícula, os candidatos deverão apresentar os seguintes documentos:
Certidão de conclusão do Ensino Médio e Histórico Escolar;
RG e CPF.
Prova de quitação militar (candidatos do sexo masculino);
Certidão de Nascimento ou Registro de Casamento;
Prova de quitação com o TRE, maiores de 18 anos;
Foto 3x4
Obs. TODA DOCUMENTAÇÃO AUTENTICADA!
2.
A matrícula será realizada na PRÓ-REITORIA de ENSINO MÉDIO, TÉCNICO E EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA,
localizada no endereço abaixo, no período de 15 de agosto a 17 de agosto de 2022, no horário das 08h às 17h.
3.
Não será permitida em hipótese nenhuma a matrícula condicional.
4.
Os candidatos retardatários poderão realizar sua matrícula no dia 18 de agosto de 2022, no horário das 08h às
17h.








IX – DISPOSIÇÕES GERAIS
1.
Será excluído do processo seletivo, em qualquer fase, o candidato que utilizar processo fraudulento na inscrição,
usar meios ilícitos na sua realização ou atentar contra a disciplina e a boa ordem dos trabalhos, na sala de provas ou nas
suas proximidades.
2.
Além da exclusão, outras punições poderão ser solicitadas para o candidato incurso nos termos deste artigo,
levando-se em conta a gravidade da ocorrência e os danos materiais ou pessoais que houver causado.
3.
O Processo Seletivo reger-se-á pelo presente Edital.
Campina Grande (PB), em 01 de junho de 2022.

CÉLIA REGINA DINIZ
REITORA

VANEIDE LIMA SILVA
PRÓ-REITORA DE ENSINO MÉDIO, TÉCNICO E EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA

ANEXO I – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
PORTUGUÊS:
1 – Análise de textos
Conteúdo: objetivo e compreensão crítica do texto, relações intertextuais
Estrutura: principais mecanismos de coesão e coerência textuais e progressão textual
Expressividade: práticas comunicativas e gêneros textuais (em diversas esferas, por exemplo,
literária, publicitária, jornalística, cotidiana, política, midiática e científica)
2 – Gramática aplicada
Acentuação gráfica
Ortografia
Divisão silábica
Pontuação
3 – Morfologia
Estrutura e formação de palavras
4 – Morfossintaxe
Empregos e funções das classes de palavras
Constituição da oração e do período
Sintaxe de regência, de concordância e de colocação
5 – Semântica
Significação das palavras: sinonímia, antonímia, homonímia, paronímia, polissemia e ambiguidade
6 – Estilística
Recursos expressivos da língua portuguesa
Figuras de linguagem
7 – Noções básicas de teoria literária
Poema, poesia e prosa
Gêneros e estéticas literárias
8 – O romantismo brasileiro: poesia e ficção
9 – A ficção realista e naturalista
10 – A poesia parnasiana e simbolista
11 – O modernismo brasileiro
Grupos e tendências
Poesia e romance na década de 30
A geração de 45
12 – Poesia de vanguarda
13 – Literatura contemporânea
Poesia, ficção, crônica
Literatura fantástica
ESPANHOL:
1 – Leitura e compreensão de textos em Língua Espanhola considerando os diversos gêneros textuais
2 – Uso e domínio das estratégias de leitura: skimming, scanning, prediction e outras
Compreensão geral do texto
Reconhecimento de informações específicas
Inferência e predição
Palavras cognatas e falsos cognatos
3 – Vocabulário: domínio de vocabulário compatível com a interpretação de texto dentro do conteúdo
exigido
4 – Aspectos linguísticos e gramaticais
El alfabeto gráfico y oral
Artículos
Apócope
Pronombres personales y de tratamiento
Presente de indicativo: ser, estar y tener
Adjetivos posesivos
Contracciones
Combinaciones
Conjunciones
Perífrasis de futuro
Los numerales
El artículo neutro LO

Adverbios y expresiones de tiempo
Verbos
Pronombres demostrativos
Adverbios y pronombres interrogativos
Formación del plural
Lugares (establecimientos comerciales) y medios de transporte
La família
Los colores
Objetos variados
O sustantivo: gênero, número e suas possíveis modificações
5 – Divergências léxicas (heterosemánticos, heterotónicos, heterogenéricos)
6 – Relação entre língua, cultura e sociedade
7 – Compreensão de textos de autores modernos e/ou contemporâneos
HISTÓRIA:
1 – Relações de trabalho
Escravismo na antiguidade clássica
Servidão medieval
Revolução industrial
Formação da classe operária no mundo e no Brasil (1850, 1930 e 1950)
Liberalismo
Inserção da mulher no mundo do trabalho
Trabalho escravo no Brasil Colônia
Imigração europeia
2 – Relações de poder
Antiguidade clássica;
Democracia grega
Expansionismo do império romano
Igreja medieval
A posse da terra no período medieval
Reforma e contrarreforma
Estado moderno
A colonização no século XVI
Imperialismo
A sociedade colonial brasileira
Liberalismo, socialismo e anarquismo
Regimes totalitários no século XX
Disputas de terra no Brasil: Canudos e Contestado
Monarquia e República no Brasil
Primeira Guerra Mundial
Segunda Guerra Mundial
Guerra fria
Processo de descolonização na África e Ásia
Conflito entre árabes e israelenses
Populismo na América Latina
Formação do Estado Nacional Brasileiro – primeiro e segundo reinado
3 – Relações de Cultura
Religiosidade
Greco-Romana
Afro-Brasileira – Candomblé e Umbanda (formação da sociedade brasileira)
Islã (formação e inserção no mundo ocidental)
Cruzadas medievais
Globalização
Indústria cultural – fenômeno para a comunicação de massa e sua utilização nos diferentes
momentos históricos:
Nazifascismo
Ditadura militar no Brasil
Governos populistas
Guerra fria
Capitalismo consumista
Movimento hippie
Semana de Arte Moderna de 1922

Música popular brasileira nas décadas de 1950, 1960 e 1970
Modernização e urbanização
Renascimento cultural e despotismo esclarecido
Movimentos sociais/culturais contemporâneos
Feminismo
Movimento negro
MST
GEOGRAFIA:
1 – Epistemologia de Geografia
2 – Características socioeconômicas e ambientais do Brasil
3 – Características dos regimes de governo no Brasil e na América Latina
4 – As relações de trabalho no campo e na cidade na contemporaneidade
5 – A nova ordem mundial
6 – A geopolítica mundial
7 – Espaços urbanos e rurais
8 – A questão ambiental e energética no Brasil e no mundo
9 – Dinâmicas das populações, das mercadorias e do capital nos diversos continentes
10 – Linguagens cartográfica, gráfica e iconográfica
11 – Análise dos efeitos de programas de infraestrutura e demais serviços básicos no Brasil
12 – Geologia e os fenômenos naturais
CONHECIMENTOS GERAIS:
1 – Aspectos sociais, econômicos e ambientais das atuais realidades mundial e do Brasil
2 – Educação e cultura no Brasil
3 – Os processos eletivos no Brasil e as eleições de 2022
4 – A pandemia do COVID-19 e seus impactos sanitários
5 – A guerra na Ucrânia e seus impactos políticos e econômicos globais
6 – A Revolução Informacional, a Internet e as Redes Sociais

