UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL
FACULDADE DE EDUCAÇÃO
DEPARTAMENTO DE ESTUDOS ESPECIALIZADOS
ÁREA DE EDUCAÇÃO INFANTIL
GEIN – GRUPO DE ESTUDOS EM EDUCAÇÃO INFANTIL E INFÂNCIAS
CENTRO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES - FORPROF
EDITAL Nº 001/2018

PROCESSO SELETIVO PARA O CURSO DE EXTENSÃO EM DOCÊNCIA
NA EDUCAÇÃO INFANTIL - FACED/FORPROF/UFRGS

A Universidade Federal do Rio Grande do Sul, por meio do Centro de Formação
de Professores – FORPROF - torna pública a abertura de inscrições para o processo de
seleção no Curso de Extensão em Docência na Educação Infantil (90 horas).
1 - VAGAS
O curso é presencial com a oferta de 50 (cinquenta) vagas para:
a) Professoras e professores de Educação Infantil que atuam nas escolas municipais e/ou nas creches conveniadas de Porto Alegre/RS;
b) Professoras e professores que atuam nas escolas municipais de educação infantil da região metropolitana;
c) Alunas e alunos da Faculdade de Educação da UFRGS que já atuam como docentes na rede pública de Porto Alegre ou região metropolitana.
Conforme quadro abaixo, as vagas serão distribuídas da seguinte forma:
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Descrição da vaga

Vagas oferecidas

Serão oferecidas 02 (duas) turmas de 25 Turma A = 25 vagas
(vinte e cinco) vagas

Turma B = 25 vagas

2 - PERIODO DE INSCRIÇÕES
As inscrições serão realizadas exclusivamente por meio eletrônico, através do email: docenciaeiufrgs@gmail.com, no período de 10/01/2018 até às 23h59min do dia
20/01/2018 mediante envio em PDF dos documentos listados no item 4 deste edital.

Importante:
a) O campo "assunto" do e-mail de inscrição deverá conter o seguinte título: Extensão Docência na EI.
b) Os documentos devem ser anexados individualmente ao e-mail, todos em formato PDF.
c) Será desconsiderada a inscrição do/a candidato/a que enviar todos os documentos em um só arquivo, em mais de um e-mail ou em formatos diferentes daqueles determinados por este edital.

3 - REQUISITOS PARA A INSCRIÇÃO
1- Ter no mínimo magistério e
2- Mínimo de 02 (anos) de experiência na docência da educação infantil em
escola pública ou conveniada e
3- Estar atuando como professora ou professor de Educação Infantil em escolas municipais ou conveniadas de educação infantil de Porto Alegre/RS e
região metropolitana
ou
4- Ser aluno/a da Faculdade de Educação da UFRGS que já atua como docente de Educação Infantil em escolas municipais ou conveniadas de educação infantil de Porto Alegre/RS e região metropolitana
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4 – DOCUMENTAÇÃO PARA A INSCRIÇÃO
a) RG
b) CPF

d) Comprovante de residência;
e) Comprovante dos requisitos constantes no item 3 deste edital;
f) Currículo Vitae ou Currículo Lattes;
g) Carta de intenções de uma lauda, explicitando os motivos que levam a/o docente a pleitear uma vaga no curso;
h) Declaração pessoal de disponibilidade imediata para a realização do curso, que
acontecerá às sextas-feiras à noite (18h30min às 22h30min) e um sábado por mês (manhã e tarde), de março a junho de 2018.

5- SELEÇÃO
O processo de seleção será realizado pela Coordenação do Curso de Extensão em
Docência na Educação Infantil, em sessão não pública, que efetuará a análise dos documentos. Caso necessário as/os candidatas/os serão convocadas/os para entrevista individual em data a ser previamente agendada, em horário e local a ser informado pelo
correio eletrônico do candidato, informado no ato da inscrição.

6 - RESULTADO DA SELEÇÃO
As inscrições homologadas serão divulgadas a partir do dia 25/01/2018 no site
https://www.ufrgs.br/forprof/.
O resultado da seleção será divulgado a partir do dia 29/01/2018 no site
https://www.ufrgs.br/forprof/.
As/os candidatas/os classificadas/os serão selecionadas/os conforme o número de
vagas.
As/os demais candidatas/os serão, por ordem de classificação, suplentes.

7 – EIXOS FORMATIVOS
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O Curso de extensão será composto dos seguintes eixos temáticos:

EIXO 1 - O CURRÍCULO DA EDUCAÇAO INFANTIL A PARTIR DAS DCNEI
(2009)

EIXO 2 - CURRICULO E AS LINGUAGENS NA EDUCACAO INFANTIL
Linguagens Expressivas
Literatura
Arte
Música
Corporeidade e Teatro

EIXO 3 - INFÂNCIAS, BRINCADEIRAS E DIVERSIDADE

8 - DISPOSIÇÕES GERAIS
Os casos omissos serão resolvidos pela Coordenação do Curso de Extensão Docência na Educação Infantil a assistida pelo Centro de Formação Continuada de Professores da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (FORPROF/UFRGS).

Porto Alegre, 03 de janeiro de 2018.

Profª Drª Simone Santos de Albuquerque
Coordenadora do Curso de Extensão

