
 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO 
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO 

NÚCLEO DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA 
 

EDITAL 005/2015 
 

CHAMADA PÚBLICA PARA INGRESSO DE VAGAS DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DO 
MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE PÚBLICA DE ENSINO NO CURSO DE 

APERFEIÇOAMENTO “A ESCOLA E A CIDADE: POLÍTICAS PÚBLICAS EDUCACIONAIS” 
 
A Universidade Federal Rural do Semi-Árido (UFERSA), através da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação 

(PROPPG) e do Comitê Institucional de Formação Continuada de Profissionais do Magistério da Educação Básica 

(COMFOR), torna público o Processo Seletivo para ingresso no Curso de Aperfeiçoamento “A Escola e a cidade: 

Políticas Públicas Educacionais”, a ser ofertado na modalidade semipresencial, pelo Núcleo de Educação a 

Distância (NEaD), fomentado pela Secretaria de Educação Básica (SEB/MEC), de acordo com as normas contidas 

neste Edital. 

 

1. OBJETIVOS DO CURSO  

 

1.1. Objetivo Geral: 

 

O curso terá como objetivo oferecer aos professores, agentes culturais e aos demais profissionais da educação, 

condições de observar e introduzir nas suas reflexões novas concepções acerca da ampliação da jornada escolar e 

as implicações desta ampliação no âmbito das políticas em educação. 

 

1.2. Objetivos Específicos:  

 

• Fomentar a discussão sobre Educação Integral/Integrada nos ambientes escolares; 

• Incorporar conteúdo de Educação Integral /integrada nos currículos da Educação Básica; 

• Estimular as escolas e demais profissionais da educação para a participação na construção de estratégias 

pedagógicas e de gestão Intersetorial para a implementação da Educação Integral/integrada; 

• Colaborar para o estímulo de pesquisas e produção de novos materiais didáticos para implementação da 

Educação Integral/Integrada; 

• Estimular a discussão acerca das concepções da ampliação da jornada escolar e as implicações desta ampliação 

no âmbito das políticas públicas em Educação. 

 

2. PÚBLICO-ALVO  

 

2.1. O curso será direcionado aos profissionais do Magistério da Educação Básica (docentes e profissionais que 

oferecem suporte pedagógico direto ao exercício da docência: direção ou administração escolar, planejamento, 

inspeção, supervisão, orientação educacional e coordenação pedagógica de acordo com a lei 11.494 de 2007 e a 

resolução Nº 1 de março de 2008). 

 

3. FUNCIONAMENTO DO CURSO 

 

3.1. O curso será ofertado com duração de 180 horas distribuídas em seis módulos, em atividades presenciais e a 

distância, conforme especificado abaixo: 

a) 120 horas de atividades presenciais, sendo dois encontros por módulo, realizados quinzenalmente, sempre 

aos sábados, nos polos de apoio presencial, de acordo com o calendário previamente divulgado. 

b) 60 horas de atividades a distância, através da utilização do ambiente virtual de aprendizagem possibilitando 

uma melhor articulação entre todos os envolvidos; a disponibilização de conteúdos e a realização de 

atividades avaliativas virtuais. 

 



4. DOS REQUISITOS MÍNIMOS 

 

4.1. Possuir, no mínimo, ensino superior completo em cursos reconhecidos pelo Ministério da Educação. 

4.2. Ser docente ou profissional da Educação Básica que oferecem suporte pedagógico direto ao exercício da 

docência: direção ou administração escolar, planejamento, inspeção, supervisão, orientação educacional e 

coordenação pedagógica. 

4.3. Ser brasileiro nato ou naturalizado. 

 
5. DAS VAGAS  

 

5.1. Serão ofertadas 100 (cem) vagas distribuídas em quatro polos de apoio presencial conforme descrição abaixo: 

POLO VAGAS 

Caraúbas 20 

Grossos 20 

Mossoró 40 

Marcelino Vieira 20 

Total 100 

 

5.2. As vagas que não forem providas por falta de candidatos classificados em determinado Polo, poderão ser 

remanejadas para outro Polo que disponha de candidatos aprovados fora do limite de vagas, observando a ordem de 

classificação. 

 

6. DAS INSCRIÇÕES  

6.1. As inscrições serão realizadas exclusivamente pela Internet a partir do dia 18/12/2015 até às 23h59min do dia 

17/01/2016. 

6.2. Para inscrever-se, o candidato deverá enviar um e-mail para editais.nead@ufersa.edu.br, preenchendo o 

assunto do e-mail com “Seleção Curso AEC.PPE – Edital 005/2015” e o conteúdo da mensagem deve conter o nome 

do candidato e o Polo para qual está se inscrevendo, e como anexo ao e-mail, as documentações comprobatórias 

especificadas abaixo: 

a) Formulário de Inscrição (Anexo I) devidamente preenchido e assinado; 

b) Cópias do Registro Geral (RG) e Cadastro de Pessoa Física (CPF); 

c) Diploma de Graduação ou Certidão equivalente;  

d) Comprovação de vínculo na categoria de docente ou profissionais que oferecem suporte pedagógico direto 

ao exercício da docência: direção ou administração escolar, planejamento, inspeção, supervisão, orientação 

educacional e coordenação pedagógica de acordo com a lei 11.494 de 2007 e a resolução Nº 1 de março de 

2008); 

e) Currículo lattes atualizado; 

6.3. A Coordenação geral do NEaD/UFERSA não se responsabilizará por solicitações de inscrições não recebidas 

por motivo de ordem técnica dos computadores, falhas de comunicação, congestionamento das linhas de 

comunicação, bem como outros fatores de ordem técnica que impossibilitem a transferência de dados.  

6.4. O descumprimento das instruções para inscrição implicará na sua não efetivação.  

6.5. Efetivada a inscrição, não serão aceitos pedidos para alteração das informações prestadas. 

6.6. O candidato poderá se dirigir ao polo de apoio presencial para o qual tem interesse em se candidatar, para que 

seja auxiliado no processo de realização da inscrição, caso tenha dificuldade. 

 

7. DOS CRITÉRIOS DE SELEÇÃO  

7.1. O processo de seleção será realizado em 02 (duas) etapas eliminatórias e classificatórias, assim constituídas:  

a) Homologação da inscrição: Será observado se o candidato forneceu todas as informações solicitadas e se 

anexou os documentos comprobatórios corretamente, conforme detalha o Anexo II. 

b) Análise Curricular: o currículo será analisado e pontuado de acordo com os critérios especificados no 

Anexo III;  

7.2. São de responsabilidade exclusiva dos candidatos todos os dados informados. 

7.3. Em caso de dúvidas ou divergências, as comprovações curriculares poderão ser solicitadas, sob pena de 

eliminação. 

7.4. No caso de empate, na classificação final, terá preferência o candidato que responder aos requisitos abaixo, na 

seguinte ordem: 

a) Ser docente em efetivo exercício na da Educação Básica Pública; 



b) Maior tempo de experiência profissional como docente da Educação Básica Pública; 

c) Maior idade. 

7.5. Todos os resultados deste processo seletivo serão divulgados exclusivamente no endereço: 

http://nead.ufersa.edu.br nas datas previstas no item 10 deste Edital. 

 

8. DOS RECURSOS  

8.1. O candidato que desejar interpor recurso contra alguma etapa do processo seletivo disporá de até 48 horas para 

fazê-lo, a contar da data da publicação do resultado. 

8.2. O candidato deverá enviar um e-mail para: editais.nead@ufersa.edu.br contendo como assunto: EDITAL 

015/2015 – RECURSOS. O conteúdo da mensagem deve informar o nome do candidato, curso ao qual está 

concorrendo e a justificativa/argumentação objeto do recurso.   

8.3. Não serão analisados pedidos de recursos apresentados fora do prazo, fora de contexto e de forma diferente da 

estipulada neste Edital. 

8.4. Os resultados dos recursos serão divulgados exclusivamente no endereço http://nead.ufersa.edu.br. A decisão 

final da Coordenação geral do NEaD/UFERSA será soberana e definitiva, não existindo desta forma recurso contra 

resultado de recurso. 

 

9. DAS MATRÍCULAS 

9.1. O candidato classificado dentro do número de vagas deverá comparecer ao Polo de Apoio Presencial para o qual 

foi aprovado, na data prevista no item 10 deste Edital, sob pena de perder o direito a vaga. 

9.2. Os endereços e responsáveis pelas matrículas em cada Polo de Apoio Presencial, constam no Anexo III.  

9.2. No ato da matrícula o candidato deverá apresentar os seguintes documentos 

a) Comprovante de conclusão de graduação; 

b) Histórico da graduação; 

c) 02 (duas) fotos 3x4 (recentes e iguais);  

d) Título de Eleitor; 

e) Registro Geral – RG; 

f) Cadastro de Pessoas Física - CPF; 

g) Certificado de Alistamento Militar, de Dispensa de Incorporação ou de Reservista, no caso dos maiores de 18 

anos do sexo masculino; 

h) Comprovante de quitação com a Justiça Eleitoral ou comprovante da última votação; 

9.4. Toda cópia da documentação apresentada no local da matrícula deverá ser acompanhada do original para 

conferência e autenticação da mesma. 

 

10. DO CRONOGRAMA DE SELEÇÃO 

 

ETAPAS DATAS 

Período de Inscrições 18/12/2015 a 17/01/2016 

Divulgação do Resultado Preliminar 18/01/2016 

Período para interposição de recursos  19/01/2016 e 20/01/2016 

Divulgação do resultado dos recursos e resultado final do Processo Seletivo 21/01/2016 

Realização de Matrículas nos Polos de Apoio Presencial 22/01/2016 e 25/01/2016 

 
11. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 

11.1. A constatação de quaisquer irregularidades na documentação apresentada pelo candidato implicará no 
indeferimento da inscrição, a qualquer tempo, sem prejuízo das medidas legais cabíveis. 
11.2. Os casos omissos serão resolvidos pela Coordenação geral do NEaD/UFERSA, no prazo de 05 (cinco) 
dias corridos, após a divulgação no site http://nead.ufersa.edu.br.  
11.3. O candidato não poderá alegar desconhecimento das instruções contidas neste Edital. 

 
Mossoró/RN, 17 de dezembro de 2015. 

 
 

 
 

 
 
 
 

______________________________________ 
FRANCELIZA MONTEIRO DA SILVA DANTAS 

Coordenadora do Curso                                                             

______________________________________ 
VALDENIZE LOPES DO NASCIMENTO 

Coordenadora geral do NEaD/UFERSA                                                             

http://nead.ufersa.edu.br/
http://nead.ufersa.edu.br/
http://nead.ufersa.edu.br/


ANEXO I 
FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO 

 

CURSO  

POLO (   ) Caraúbas         (   ) Grossos         (   ) Mossoró         (   ) Marcelino Vieira 

 

DADOS PESSOAIS 

Nome:  

Endereço: Bairro: 

Cidade: CEP: 

CPF: Nascimento: 

RG: Data de Expedição: Órgão Emissor: 

Estado Civil: Naturalidade: 

Nome da Mãe: 

Nome do Pai: 

Raça: (   ) Amarelo   (   ) Branco   (   ) Indígena   (   ) Pardo   (   ) Negro    (   ) Outras   (   ) Não informado 

Telefone 01: Telefone 02: 

E-mail 01: 

E-mail 02: 

Em anexo ao E-mail da inscrição o candidato deve enviar: 

- Formulário de Inscrição (Anexo I) - esse documento deve ser impresso, preenchido manualmente e assinado pelo candidato no espaço indicado. 
- Cópias do Registro Geral (RG) e Cadastro de Pessoa Física (CPF)  
- Diploma de Graduação ou Certidão equivalente;  
- Comprovação de vínculo na categoria de docente ou profissionais que oferecem suporte pedagógico direto ao exercício da 
docência: direção ou administração escolar, planejamento, inspeção, supervisão, orientação educacional e coordenação 
pedagógica de acordo com a lei 11.494 de 2007 e a resolução Nº 1 de março de 2008). 
- Currículo lattes atualizado; 

Depois devem ser digitalizados e anexados aos demais documentos especificados no Edital. 

 
 
 
 

___________________________________________________________ 
Assinatura do Candidato 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ANEXO II 
HOMOLOGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES 

USO EXCLUSIVO PELA EQUIPE DO PROCESSO SELETIVO 
 

NOME:   

CURSO:  

POLO:  

 

OBRIGATÓRIOS (anexos) 

 Formulário de Inscrição (Anexo I) 

 Cópias do Registro Geral (RG) e Cadastro de Pessoa Física (CPF) 

 Diploma de Graduação ou Certidão equivalente 

 
Comprovação de vínculo na categoria de docente ou profissionais que oferecem suporte pedagógico direto ao 
exercício da docência: direção ou administração escolar, planejamento, inspeção, supervisão, orientação educacional 
e coordenação pedagógica de acordo com a lei 11.494 de 2007 e a resolução Nº 1 de março de 2008) 

 Currículo lattes atualizado; 

Observações:  
 

 

 INSCRIÇÃO HOMOLAGADA 

 INSCRIÇÃO NÃO HOMOLAGADA 

 
 
 

Motivo:  

 
 

ANEXO III 
ANÁLISE CURRICULAR 

USO EXCLUSIVO PELA EQUIPE DO PROCESSO SELETIVO 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

TITULAÇÃO  

Graduação 

Bacharelado ou Tecnólogo – 1,0  
Licenciatura – 2,0  

 

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL  

Docente 

Docente da Educação Básica Pública - 1 a 2 anos: 1,0 – 3 a 4 anos: 1,5 – Acima de 5 anos: 2,0 
Docente da Educação Básica Privada - 1 a 2 anos: 0,5 – 3 a 4 anos: 1,0 – Acima de 5 anos: 1,5 

 

Profissionais da Educação 

Profissional da Educação Básica Pública - 1 a 2 anos: 1,0 – 3 a 4 anos: 1,5 – Acima de 5 anos: 2,0 
Profissional da Educação Básica Privada - 1 a 2 anos: 0,5 – 3 a 4 anos: 1,0 – Acima de 5 anos: 1,5 

 

ATUAÇÃO NA ÁREA DO CURSO 
Docentes e/ou Profissionais da Educação 

Atuação comprovada em Escola que disponha de ações de Educação em Tempo Integral – 1,0 
Atuação comprovada como monitor/professor de turmas de Educação em Tempo Integral – 1,0 
Atuação comprovada como gestor/coordenador de programas de Educação de Tempo Integral – 1,0 
Atuação comprovada como técnico da Secretaria Municipal/Estadual de Educação na execução de 
ações de Educação de Tempo Integral – 1,0 

Estas comprovações também deverão ser anexadas ao email de inscrição 

 

 
TOTAL  

 



ANEXO IV 
ENDEREÇOS DOS POLOS DE APOIO PRESENCIAL 

 
 

POLO ENDEREÇO RESPONSÁVEL 

Caraúbas 

Polo de Apoio Presencial UAB Sertão das Caraubeiras 
Escola Municipal Josué de Oliveira 
Rua Alfredo Alves de Azevedo, 212 
Bairro: Sebastião Maltez  
CEP: 59.780-000 -  Caraúbas/RN 

Antonia Joenilma Menezes 
de Oliveira 

Grossos 

Polo de Apoio Presencial Educa Grossos 
Avenida Coronel Solon, 10 
Bairro: Boa Esperança 
CEP: 59.675-000 - Grossos/RN 

Kézia Cristiane de Mendonça 
Pereira 

Mossoró 

Núcleo de Educação a Distância (NEaD) 
Avenida Francisco Mota, 572 
Bairro: Costa e Silva 
CEP: 59.625-900 – Mossoró/RN 

Franceliza Monteiro da Silva 
Dantas 

Marcelino 

Vieira 

Polo Universitário de Marcelino Vieira 
Rua Travessa Neo Pontes, sn 
Bairro: Centro 
CEP: 59.970-000 - Marcelino Vieira/RN 

Romualdo Antônio Carneiro 
Neto 

 


