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EDITAL
A Presidente do conselho Diretor da FUNDAçÃO UNIVERSTDADE DE PASSO FUNDo, professor
Luiz Fernando Kramer Pereira Neto, torna público que, até diâ 08 de agosto de 2022, esterão ebertas
as inscriçÕes para o Curso de lnstrutor de Trânsito ONLINE, conforme a seguir deínido:

í

- DAs rNscRrçoes

pau

l

AVALTAçÃo

psrcolócrcl

1.1 - Pera a efetivação da matrícula para o Curso de lnslrulor de Trânsilo, o candidato deverá
submeter-se à evaliaÉo psicológica, que será preliminar ao curso e tem caráteÍ eliminatório e
classificatório.

í.2 - As inscrições para a avaliação psicológicâ ocorrerão até
eletrônica da UPF

-

dia

08 de agosto de 2022, pela página

1.3 - Para inscreveÍ-se, o cendidato deverá preencheÍ as seguinles condiÇões
ter 2 anos de experiência em qualqueÍ categoria de habalilaqão;

a)
b)
c)

1.4

ler escolaridade comprovada de Ensino Médio;
ter, no mÍnimo, 2'l anos de idade completos;

-

No momento da inscrição, o candidato deverá eÍetuar

o

pagamento do valor de R$

280,00(podendo ser parcelado no cartão de crédito em até 2x) ou à vista no valor de R$ 266,00 e
encaminhar para o e-mail: cleuÍe@upÍ.br cópie simples (xerox) da seguinle documentaÉo: CertiÍicado
de conclusão do 20 Grau, Carleira de HabilitaÇão e comprovante de residência.

1.4.í - O candidato deverá gerar o boleto de cobranÇa e efetuar o pagemenlo, até a data do
vencimenlo, em qualquer agência bancária, e encâminhar a documentação vie e-mail, conforme
informado acima.

pedidos de inscrições por c,onespondência, via fac-símile e/ou e-mail,
extemporâneas e tampouco condicionais.

í.5 -Náo serâo aceitos

1.6 - Náo haverá devolução de importância paga, ainda que â maior ou em duplicidade, ou pelo não

comperecimento na data agendada, ou em caso de não classiÍicâção na avaliaÉo psicológica, e
consequente eliminâçáo, nem isenção de pagamento do valor da taxa de inscriÇão, seja qual for o
motivo que embase esse deselo.
2 - DA AVALTAçÃo PSTCOLÓG|CA
2.1 - O cendidato somente poderá ÍealizaÍ a avaliaÉo psicológica na respectiva data, horário e local

constantes do presente Editel. A avaliação econtecerá nos dias í6 ê í7 de agosto de 2022, às
.l9h30min, na Faculdade de Medicina, sendo que os inscritos poderâo ser divididos em dois grupos
e informados através de e-mail para participer em apenas uma data êm virlude das normâs de
distanciamento social.

2.1.1 - Os candidâtos considerados inâptos na âvâliâÉo psicológic€ não estarão classificados para

rellizeçâo do curso, todavia, poderão realizar entrevista parâ comentários sobrê

a

aveliaqão

psicológica, em horários previamente agendados com a Divisão de Extensão da uPF, até 48 horâs
após a divulgação do resultado.
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2.2 - O candidato deverá comparecer ao local designado para a respectiva avaliação constente do
presente Edilal, com antecedêncie mínima de 30 (trinta) minutos, munido de:
comprovante de inscriçâo;
ceneta de tinta preta, lápis preto e borracha macia;
originel de um dos seguintes documentos de identiÍicaÉo e dentro do pÂzo de velidede,
quando for o caso: Cédula de ldentidade (RG), Carteira de Órgão ou Conselho de Classe, Carteira
de Trabalho e Previdência Social (CTPS), CertiÍicâdo Militer, carleire Nacionel de Habiliteção,
expedida nos termos da Lei Federal 9.503/97 ou Passaporle.

a)
b)
c)

2.2.1 - Não será Íealizeda, em quelquer hipótese, avelieção Íore dos locâis, das detâs e dos horários
estabelecidos neste Edital.

2.3 - Somente será admitido na sala ou no locel da avaliação o candidalo que apresentaÍ um dos
documentos discÍiminados no ilem anterior, e desde que este possibilÍte, com clareza, a sue
identilicâÇão.
2.4 - Não serão aceitos protocolo, cópia dos documentos citados, ainda que autenticada, ou queisquer
outÍos documentos não previíos neste Editel, inclusive carteira funcronâl de ordem públicâ ou

privada.
2.5 - Não será admitido na sala ou no local da avaliaÉo o cendidato que se apresentar após o hoíário
eslebelecido para o início das atividades.

2.6 - Nâo haverá segunda chamada, seja qual for o motivo informado para.iustiÍicar o atraso ou â
ausência do cendidato, nem haveÍá aplicaçáo da âvaliação em local, data e horário diíerentes do
preestabelecido.
2.7 - O candideto não poderá ausentar-se da sala ou do local da avaliação sem o acompanhamento
de um Íiscal.

- considerando es
informaçôes constantes no Edltal de Convocaçào -, deverá entregar a corÍeÉo no prÓprlo Bolelo de
Pagamento ou em formulário especíÍic,o, devidamente datedo e assinado, eo funcionáÍio da FUPF no
locel de realização da prova.

2.8 - O candideto que, eventualmente, necessilar alterar algum dado cadastÍal

2.8.'l - O cendidato que não solicitar a coneçáo nos termos

deíe

item deverá arcar, exclusivamente,

com as consequências advindas de sua omissâo.

-

Nâo haverá prorogação do tempo previsto para a aplicação da evaliaÉo em viÍtude de
afastamento, poÍ qualqueÍ motivo, de csndidato dâ sala ou local da avaliação

2.9

2.10 - Em câso de necessidade de amamentaÉo durante a realização da avaliação, a cândidata
deverá levar um acompanhante, que Ícará em local reservado para tal Íinalidade ê será responsável
pela guarde da criança.

2.10.í - Não haverá compensação do lempo de amamentação no período de duraçâo da evaliaÉo.
2

a
b

c
d

1

I

- Será excluído da avaliaçáo psicolÓgica, o candidato que:
apÍesentar-se epÓs o horário estabelecido;
não comparecêr, conforme convocaÇão oficial, seja quel for o motivo informado;
não apresentar o documento de identificaÉo conforme previsto no item 2.2;
ausentar-se da sala ou do local de avaliação sem o acompanhamento de um Íscâl;
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e)

for surpreendido em comunicação com outro candidato ou com terceiros, verbalmente ou por

escrilo;

0
S)
h)
il
j)
k)
l)

for surpreendido utilizando-se de calculadoÍa, livros, nolas ou impressos não peÍmitidos;
estiverportando ou fazendo uso de qualquertipo de equipamento eletrônico de comunicação;
recorreÍ a meios ilícitos para executar a avaliaÇão;
perturber, de qualquer modo, a ordem dos trebalhos;
estiver portando arma, ainda que apresente o porte;
rcalizaÍ a avaliaçâo fazendo uso de boné ou châpéu;
agir com incoÍreÇão ou descortesia para com qualquer membro da equipe enceÍregade da
apliceÉo da avaliação.
2.12 - Constatada eventual iÍregularidade na inscrição, a inclusão do candidato será automalicamente

cencelade, independente

de qualquer formalidade, considerados nulos todos os alos

dela

deconenles.
3 - DA ELTMTNAÇÃo

e classrrrcAçÃo DA aveureçÃo psrcor-óctce

3.í - O resultado da avaliação psicológica será divulgado no dia 23 de agosto de 2022, através de email encaminhado pele Divisâo de Exensão.
3.2 - Os candidatos considerados inaptos na avaliação psicológica estarão deÍinitivamente eliminedos

para a realização do curso.
4 - Do

cuRso

DE INSTRUToR oe

rnÂrustro

4.í - As inscrições para â realização do Curso lnstrutor dê TÍânsito ocorrerão no período dê 23 a 29
de agosto de 2022, pela página eletrÔnicâ da UPF- httos //www upf bliescoladeextensao'
a reâlizeção do Curso de Instrutorde Trânsito, o aluno pagerá a quantia totelde R$ 2.0í0,96
(Dois mil, dez reais e noventa e seis centevos) à viía ou 2.116,80 (Dois mil, cento e dezesseis reais e
oitenta centavos), parcelado, apenas, no cartão de cródito em até 6x.

1.2-Para

- Somente serão chamados para reelizar a inscrição no Curso de lnstrutor de Trânsito os 30
(trinta) primeiros candidatos aptos e classificados na Avaliação Psicológica. Em havendo
desistência de qualquer um desses cendidatos, será chamado o candidato colocado na 31u

4.3

classiÍicaÉo e assim sucessivamente, em caso de demais desistências.

4.3.í - Os candidatos que não íorem chamados pera realizar inscÍiÇão pera o Curso de lnslrutor de
Trânsilo, tendo em vista o pÍeenchimento das 30 (trinta) vagas, deverão realizar nova avaliaçâo
psicológica, se for do seu interesse participar da próxima turma do mencionado curso.
4.4, - O Curso de lnstrulor de Trânsito acontecerá no período de 05 de setembro a 10 de novembro de

2022, no formato Online, através da platafoÍma Google meêt, ou enquanto durar as medides de
emergêncaa de saúde pública para ênfrentamento a pandêmia de CoVIDí9.

4.5 - pera a realização do Curso de lnstrutor de Trânsito, que oconerá a partir de 05 de setembro de
2022, o eluno matriculedo deverá obedecer ao seguinte cronograme, com as seguintes disciplinas e
cârga

horária:

,h

#
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carga HoÍária

Disciplina
Fundamentos da Educação
Didática
Língua Portuguesa
LegislaÇão de Trânsito
DiÍeção DeÍensiva
Noções de primeiros socoros e Medicina de Tráfego
Noções de proteÉo e respeito ao meio ambiente e de convívio social no

16 h/a

20 hla

trânsito
Psicologia Aplicada à SeguranÇa no Trânsito
sobre funcionamento do veÍculo de 2 e 4 rodas / Mecânica Básica
N
Prática de DireÇâo Veicular em Veículo de Duas e Quatro Rodas
Prá1icá de Ensino SupeNisionado

4.5

I

hla

32 nla
20 hla
12 nh
12 hla

I

h/a

E

hla

24 hla
20 nla

-A disciplina de Prática de Direção sêrá ministrada por proÍissional capacitado

Nota: A disciDlina de P rátice de Direcão Veicular em Veículo de Dues e Ouatro Rod
formato oresen al e aos sábados. Delo turno da ânhã e à taÍde

aconiecêfá no

Quadro B
5 - DO CRONOGRAMA EXECUçÃO

Evênto
Período de recebimento de inscriçóes de cendidatos peÍe a rcalizeção da prova
ica
de avali
icol ica - 19h20min
Avalia
icol tca
do resultado da avalia
Divul a
para
dos
candidatos classiÍicados ne ava liaÇão
de
inscriÉo
realizaÉo
Período
ra o Curso de lnstrutor de Trânsito
co ica
lnício do Curso de lnslÍutor de Trânsito

Data
Até dia 0810812022
16 e 1710812022

23t08t2022
23 a 2910812022

05t09t2022

6 - DA APROVAçÃO ruO CUnSO DE INSTRUTOR DE TRÂNSITO
6.1 - para a aprovaçáo no Curso de lnstrutorde Trânsito, o aluno deverá terfrequência mínima de 75olo
(setente e cinco poi cento; em cada disciplina ministrâda no curso, bem como nota igual ou superior e

7,0 (sete) em cada disciplina.

qualquer
6.1.1 - O aluno reprovado no final do módulo ou submódulo poderá realizar nova prova a
satisfatório,
resultado
momento, sem preiuízo da continuidade do curso. Ceso ainde não consige
deverá repetir o módulo em outra edição do curso.
o aluno
6.1..1..1 - O aluno deverá ter frequênóia mínimâ de 75% em cada uma das disciplinas. Caso
do
e
ou
edlçâo
turma
outra
podeÍá
em
repeti-la(s)
nã; atin1a o mlnimo de frequêncla estabelecido,
curso, aproveitando as disciplinas em que etingiu o estabelecido.

6.1.1.2 - As provas de recupereÇão serão oportunamenle agendadas e infomadas aos alunos'

6.1.2

-

Ceso

o aluno reprove em uma ou mais disciplinas do curso, assumiÍá o ônus Íinanceiro

correspondente à(s) disciplina(s) em questão, no caso de cursá-lâs novamente
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7 - DAS D|SPOS|çOES GERATS

7.í - A

rêâlizâção dâ aveliaÉo psicológice nâo asssguÍa ao candidato â eproveção no Curso de

lnstrutor de Tránsito.

7,2-PaÍe e c.ondicrâo de instrutor na categoria D, o cendidato, obrigetoriamente, deverá estar habilitado
na mencionada ciltegoria pelo p'azo mÍnimo de 1 ano, elém de observação do prazo de 2 enos de
habilitação confoÍme disposto no ponto 1.3, alínea a, deste edital.
7.3 - A divulgação total ou parcial

deíe edital,

avisos ou outros etos processuais, é de responsabilidade

da Fundação Universidade de Passo Fundo e far-se-á por meio de publicação na imprensa locel e no

sle www.uof .br, campo: Editais

Passo Fundo , RS, .iunho de 2022.
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