
 

 

EDITAL DE SELEÇÃO Nº 01//2021 

 

Processo de seleção simplificada para acadêmicos do Centro Universitário Católica 

do Tocantins - UniCatólica para a realização do Projeto Acadêmicos 

Embaixadores do UniCatólica.  

 

O Reitor do Centro Universitário Católica do Tocantins – UniCatólica, no uso de suas 

atribuições regimentais e regulamentares, torna público, para os acadêmicos 

interessados, que no período de 05/05/2021 a 15/05/2021 encontram-se abertas as 

inscrições para seleção de acadêmicos para o Projeto “Embaixadores do UniCatólica”, 

para exercício dos períodos letivos de 2021.1 e 2021.2, que se realizará segundo as 

condições especificadas a seguir: 

 

1. Do Projeto: 

 

1.1. O Projeto Embaixadores do UniCatólica é coordenado pela Pró - Reitoria 

Acadêmica em conjunto com a Pastoralidade, e tem por objetivo selecionar 

representantes dentre os acadêmicos para participar de discussões de temas de 

interesse de toda a comunidade educativa do UniCatólica com o colegiado da 

Reitoria 

 

1.2. Além da participação nas discussões com o colegiado da Reitoria de interesse 

acadêmico e institucional, os embaixadores poderão representar o UniCatólica em 

instâncias externas estabelecidas pela reitoria.  

 

1.3. Em hipótese alguma, o Projeto Embaixadores caracterizar-se-á como vínculo 

empregatício em razão deste Edital. O UniCatólica fica isento de qualquer ônus 

financeiro, bem como do pagamento de qualquer benefício trabalhista, previdenciário 

ou outros encargos sociais. 

 

2. Dos Objetivos: 

 

2.1. Os objetivos do Projeto Embaixadores do UniCatólica são: 

 

a) Intensificar e assegurar a cooperação entre educadores UniCatólica e , 

acadêmicos, nas atividades do UniCatólica, relativas ao ensino pesquisa e 

extensão; 

b) Contribuir para o desenvolvimento da comunidade educativa do UniCatólica; 



 

 

c) Difundir os princípios e valores do UniCatólica junto à comunidade interna e 

externa; 

d) Fortalecer a integração entre segmentos do UniCatólica. 

e) Estimular a cultura colaborativa do UniCatólica 

 

3. Das vagas: 

 

3.1. O Projeto Jovens Embaixadores do UniCatólica ofertará vagas para cada Curso de 

Graduação e para o DCE, conforme listadas no quadro abaixo, disponibilizado aos 

alunos de todos os cursos.  

 

Graduação Vagas  

ADMINISTRAÇÃO 04 ( quatro)  

AGRONOMIA 06 ( seis) 

ARQUITETURA E URBANISMO 04 ( quatro) 

CIÊNCIAS CONTÁBEIS 04 ( quatro) 

DIREITO 06( seis) 

ENGENHARIA AMBIENTAL E SANITÁRIA 04 ( quatro) 

ENGENHARIA CIVIL 04 ( quatro) 

ENGENHARIA DE PRODUÇÃO 04 ( quatro) 

ENGENHARIA ELÉTRICA 04 ( quatro) 

MEDICINA VETERINÁRIA 06( seis) 

PEDAGOGIA 01 (um) 

PSICOLOGIA  04 ( quatro) 

SISTEMAS DE INFORMAÇÃO  01 ( um ) 

ZOOTECNIA 04 ( quatro) 

DCE 04 ( quatro) 

TOTAL 60 

 

 

 

 



 

 

4. Da inscrição: 

 

4.1. Os interessados deverão fazer inscrição por meio de formulário disponível no Portal 

do UniCatólica (to.catolica-to.edu.br), no período de 05/05/2021 a 15/05/2021, através 

do link https://forms.gle/NUWNLPiMnUCyuP8t7. 

4.2. Os candidatos deverão cumprir os seguintes requisitos: 

a) Ser aluno (a) dos cursos do UniCatólica e estar regularmente matriculado (a); 

b) Estar matriculado em no mínimo 03 (três) disciplinas, do período letivo que 

deseja concorrer a presidente da turma;  

c) Apresentar disponibilidade de horário para dedicar-se ao exercício das suas 

atividades; 

d) Estar em plena concordância com os termos deste edital; 

 

 4.3. As inscrições serão examinadas pelo Comitê de Seleção e indeferidas em caso de 

descumprimento dos requisitos acima. 

 

 

5. Da Seleção 

 

5.1. O processo seletivo para o preenchimento das vagas do Projeto Embaixadores será 

acompanhado por Comissão de Seleção composta pela Coordenação de Pastoralidade, 

pela Pró-Reitoria Acadêmica e pelas Coordenações de Curso.  

 

5.2. A seleção dos acadêmicos às vagas oferecidas neste edital constará de análise dos 

requisitos previstos nos itens 4.2.  

 

5.3. No caso de empate entre os candidatos serão considerados os seguintes critérios, 

em ordem de prioridade: 

 

a) Candidato com maior média geral, que corresponde à média aritmética de todas as 

disciplinas efetivamente cursadas no UniCatólica (excluindo as disciplinas aproveitadas 

ou trancadas); 

c) O candidato de maior idade. 

 

5.4. A divulgação oficial dos acadêmicos selecionados será publicada no Portal do 

UniCatólica (to.catolica-to.edu.br) no período de 18/05/2021 a 21/05/2021.  

 



 

 

5.5. Na hipótese de não preenchimento de vagas, a Comissão de Seleção poderá realizar 

outra seleção no prazo de 10 dias, divulgado em edital específico, ou convidar 

acadêmicos dos cursos que tiverem vagas ociosas.  

 

5.6. Os candidatos que forem chamados e desistirem voluntariamente ou não puderem, 

por questões de disponibilidade de horário ou outras, assumir satisfatoriamente suas 

atividades como membro Projeto Jovens Embaixadores do UniCatólica, serão 

imediatamente substituídos. 

 

5.7. Os candidatos selecionados terão seus cargos instituídos em 25/05/2021 

 

5.8. O resultado da seleção descrita neste edital terá validade até 25/04/2022. 

 

6. Do Cronograma 

 

Inscrições: 05/05/2021 a 15/05/2021 

Divulgação dos selecionados: 18/05/2021 a 21/05/2021.  

Posse dos selecionados: 25/05/2021 a 27/05/20221   

Validade do mandato deste Edital: 25/04/2022  

 

7. Da Metodologia de Trabalho 

 

7.1. Os encontros serão realizados com periodicidade regular, podendo ser realizados 

presencial ou de forma mediada por tecnologia de informação e comunicação. 

 

7.2. Os encontros serão computados com a carga horária de atividade acadêmica 

complementar. 

 

8. Das Certificações 

 

8.1.  Ao final do mandato os acadêmicos participantes receberão um Certificado. 

 

9. Das Disposições Finais 

 

9.1. A participação é voluntária, portanto, não há bolsas de estudos ou de pesquisa 

disponíveis para as atividades do Projeto Embaixadores Unicatólica. 

 



 

 

9.2. Dúvidas e demais questões pertinentes não contempladas neste Edital serão 

resolvidas pela Coordenação de Pastoralidade.  

 

9.3. A qualquer momento o UniCatólica poderá revogar ou anular este edital, no todo 

ou em parte, por motivos impeditivos à sua continuidade, sem que isso implique em 

direito à indenização ou reclamação de qualquer natureza. 

 

9.4. Esclarecimentos e informações adicionais acerca do conteúdo deste edital poderão 

ser obtidos diretamente na Coordenação de Pastoralidade, pelo e-mail: 

pastoral@catolica-to.edu.br. 

 

9.5. Os casos omissos aplicam-se as normas internas do UniCatólica. 

 

O presente Edital entra em vigor nesta data. 

 

Palmas/TO, ____ de _________ de 2021. 

 

 

 

Prof. Dr. Gillianno José Mazzetto de Castro 

Reitor do Centro Universitário Católica do Tocantins - UniCatólica 


