SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ
INSTITUTO DE CIÊNCIAS DA EDUCAÇÃO

INSCRIÇÃO PARA O PROCESSO SELETIVO DO CURSO DE
ESPECIALIZAÇÃO EM DOCÊNCIA NA EDUCAÇÃO INFANTIL

TURMA: BELÉM – REGULAR
MUNICÍPIOS ATENDIDOS:
Benevides e Santa Bárbara.

Belém,

Ananindeua,

Marituba,

Nº de VAGAS: 40
PÚBLICO ALVO: Professores de educação infantil, coordenadores e
diretores de creches e pré-escolas da Rede Pública e equipes de educação
infantil dos sistemas públicos de ensino.

PRÉ-REQUISITOS PARA A INSCRIÇÃO
1.
Ter concluído Curso de Licenciatura em Pedagogia ou Normal Superior;
2.
Estar atuando há pelo menos três anos na área de Educação Infantil,
nas seguintes situações:
• no exercício da docência, ou seja, como responsável por turma de
crianças de creche e/ou pré-escola;
• no exercício de cargo ou função de coordenador, supervisor, orientador,
diretor ou vice-diretor de instituição de educação infantil (creche e/ou
pré-escola);
• no exercício de cargo ou função de técnico na equipe responsável pela
educação infantil da Secretaria de Educação do Município, Distrito
Federal ou Estado.
3.
Comprometer-se a permanecer atuando na educação infantil, no
mínimo, pelo mesmo período de realização do curso, após a formação;
4.
Ter disponibilidade de pelo menos 10h semanais para estudos
complementares durante o Curso.

INSCRIÇÃO
Local: Universidade Federal do Pará: Instituto de Ciências da Educação – sala
211 (Altos).
Período de inscrição: 06 a 27 de novembro de 2012
Horário: 9:00 as 17:00h
Documentos necessários para inscrição:
1. Cópia da cédula de Identidade, CPF e Título de Eleitor;
2. Cópia do Diploma ou Atestado de Conclusão de Curso superior
(autenticado);
3. Cópia do Certificado de Reservista;
4. Curriculum Vitae (documentado);
5. Documento do órgão empregador que comprove o tempo de experiência
na Educação Infantil;
6. Comprovante de residência;
7. Pré-Projeto de Monografia;
8. 1 (uma) foto 3x4, recente
Estarão aptos a participar do Processo Seletivo somente aqueles candidatos
que, no ato da inscrição, apresentarem toda a documentação exigida.

DEFERIMENTO DAS INSCRIÇÕES
Dia 30/11/2012
Acessar o site do ICED (www.ufpa.br/ce/)

SELEÇÃO
A seleção ocorrerá por meio da análise da documentação apresentada, da
proposta do Pré-Projeto de Monografia e entrevista dialogada.
Período: 04 a 07 de dezembro de 2012.
Local: UFPA - Cidade Universitária José Silveira Neto (Campus Guamá)
Orientação para elaboração do Pré-Projeto de Monografia:
1. O Tema do projeto deverá versar sobre questões relacionadas à prática
profissional;
2. O Pré-Projeto deverá conter: justificativa, objetivo (geral e especifico),
metodologia e referências bibliográficas.
Obs: O Pré-Projeto deverá conter no mínimo cinco laudas.

RESULTADO: 13/12/2012
Acessar o site do ICED (www.ufpa.br/ce/)

