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EDITAL Nº 001/2019 

SELEÇÃO DE CANDIDATOS À BOLSISTA DO PROJETO DE ENSINO 

“PRÁTICAS PEDAGÓGICAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL” 

 

 O Centro de Ensino e Pesquisa Aplicada à Educação da UFG (CEPAE/UFG) realizará 

processo de seleção de candidatos para o preenchimento de vagas (cadastro de reserva) 

destinadas à Bolsistas de Ensino com atuação prevista para o ano de 2019. Os candidatos 

selecionados irão desenvolver atividades relacionadas à prática pedagógica na Educação Infantil 

no Departamento de Educação Infantil do CEPAE/UFG, conforme Projeto Político Pedagógico 

institucional. 

 A atuação dos bolsistas selecionados por este edital poderá ser efetivada a partir do dia 18 de 

abril de 2019, de acordo com a disponibilidade de vagas. As vagas serão divulgadas no site do 

CEPAE (www.cepae.ufg.br). A bolsa relativa à atuação do (a) candidato selecionado ao Projeto 

de Ensino terá duração de um ano, podendo ser renovada por mais um ano mediante avaliação e 

decisão do Departamento de Educação Infantil/CEPAE. 

 

1.  Da finalidade do processo Seletivo: 

 Selecionar bolsistas para desenvolver ações de cuidado e educação (de forma 

individualizada e em grupo) no Departamento de Educação infantil (atuando com crianças de 01 

a 05 anos de idade), realizando atividades vinculadas à prática pedagógica conforme a 

organização do trabalho pedagógico do Departamento de Educação Infantil, assim como, 

participar das reuniões de planejamento, grupo de estudo, avaliações e registros (documentação 

pedagógica) e demais ações que envolvam as demandas do respectivo Departamento, juntamente 

com os professores efetivos.  

 

2. Das Inscrições: 

Data: 28 de fevereiro a 08 de março de 2019 

2.1. Orientações para inscrição: 

2.1.1 O candidato deverá acessar o site www.cepae.ufg.br e preencher a ficha de inscrição; 

2.1.2 Após o preenchimento da ficha de inscrição, o candidato deverá encaminhá-la para o e-

mail bolsadeicepae@gmail.com  juntamente com a documentação exigida nos itens 2.1.5, 

2.1.7 e 2.1.8  deste edital (Diploma, Memorial Descritivo e Curriculum Lattes com a 

documentação comprobatória); 

2.1.3 Documentação para a inscrição (deverá ser encaminhada para o e-mail 

bolsadeicepae@gmail.com ) os seguintes documentos: 

2.1.4 Ficha de inscrição devidamente preenchida no site www.cepae.ufg.br; 

2.1.5  Diploma de licenciatura em Pedagogia, Arte (Artes Plásticas, Artes Cênicas, Música, 

Dança) ou Educação Física, registrados ou validados conforme a legislação brasileira de 

títulos; 

2.1.6 Para efeito de inscrição no processo seletivo, poderá ser apresentado declaração provisória, 

emitida pela secretaria de graduação da Unidade formadora, que comprove a titulação 

exigida; 

http://www.cepae.ufg.br/
mailto:bolsadeicepae@gmail.com
mailto:bolsadeicepae@gmail.com
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2.1.7 Memorial descritivo; 

2.1.8  Curriculum Lattes e documentação comprobatória referente aos últimos 3 (três) anos. 

 

3. Dos requisitos para seleção: 

 Disponibilidade para cumprimento de 40 horas semanais, no ano de 2019. A atuação do 

bolsista não se restringe somente ao turno matutino ou vespertino, conforme item 1 deste edital.  

 Atingir a média prevista nos critérios avaliativos deste edital. Será considerado aprovado o 

candidato que obtiver Média Final (MF) igual ou maior à nota sete (7,00). 

 

4. Do processo de homologação das inscrições: 

4.1 Serão homologadas as inscrições dos candidatos que comprovarem a documentação exigida 

neste Edital. 

4.2 A homologação da inscrição pela Comissão Avaliadora do processo seletivo será feita com 

base nos documentos anexados no site pelo candidato no ato da inscrição: 

a) A comissão avaliadora responsável pelo processo seletivo divulgará a relação das 

inscrições homologadas no sítio do CEPAE/UFG (www.cepae.ufg.br) em até 24h após 

o término das inscrições. 

b) Em caso de indeferimento da inscrição, o candidato poderá interpor recurso, no 

prazo máximo de 24 horas após a publicação das inscrições homologadas. 

c) O recurso de que trata o item anterior será apreciado e julgado pela comissão 

avaliadora do processo seletivo no prazo máximo de 24 horas da sua interposição, 

devendo a decisão ser publicada no sítio do CEPAE/UFG (www.cepae.ufg.br). 

5. Do processo de Seleção: 

5.1 1º fase: Análise do Memorial (eliminatória); 

Dos critérios para avaliação do memorial: 

O memorial será avaliado de acordo com os seguintes critérios: 

 

 Descrição dos critérios de avaliação do Memorial  valor 

1 Atuação profissional na Educação Infantil; 2,5 

2 Atividades de qualificação (participação em eventos acadêmico-

científicos e de formação na Educação Infantil); 

2,5 

3 Produção intelectual (artigos, relatos de experiências ou resumos 

na educação e Educação Infantil); 

2,5 

4 Capacidade de expressão escrita (coerência e coesão). 2,5 
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Será eliminado o candidato que obtiver nota inferior a sete (7,00) na análise do memorial. 

 

5.2 2ª Fase: Entrevista (eliminatória) 

A entrevista terá como objetivo aferir a capacidade de comunicação, atualidade dos 

conhecimentos do candidato no campo da educação infantil e contribuição que o candidato 

poderá apresentar para o trabalho pedagógico desenvolvido no DEI/CEPAE. A entrevista 

com duração de até 20 (vinte) minutos, será realizada perante comissão avaliadora composta 

por 03 professoras, designadas pela direção do Cepae/UFG. Nesta etapa, a Comissão 

Avaliadora terá como referência o Memorial do Candidato e o Curriculum Lattes.  

 

Será eliminado o candidato que obtiver nota inferior a sete (7,00) na entrevista (etapa 

eliminatória). 

Na entrevista, cada membro da Comissão avaliará e pontuará o candidato em conformidade com 

os critérios a seguir: 

 

 Critérios de Avaliação valor 

1 Nível de conhecimento, domínio e análise crítica sobre a Educação Infantil; 2,5 

2 Capacidade comunicativa e organização do pensamento; 2,5 

3 Contribuição técnico-científica e acadêmica para o trabalho pedagógico; 2,5 

4 Disponibilidade e flexibilidade 2,5 

 

 

6. Do Resultado Final e dos Recursos 

 Será considerado aprovado o candidato que obtiver Média Final (MF) igual ou maior à nota 

sete (7,00). 

 Para efeito de classificação, a Média Final (MF) de cada candidato será calculada da 

seguinte maneira: MF = (AM + E) ÷ 2. Onde: AM é a nota da Análise do Memorial e E é a  

Nota da entrevista. 

 A classificação final dos candidatos aprovados obedecerá à sequência decrescente das 

Médias Finais. 

 Em caso de empate na classificação, o desempate será efetuado conforme a maior nota na 

análise do memorial e, permanecendo o empate, considerar-se-á a maior nota da entrevista. 

 Caso ainda persista o empate, será classificado o candidato com maior idade. 
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 Uma vez obtido o resultado final do processo seletivo, a Comissão Avaliadora 

proclamará o resultado, redigindo ata final, na qual constarão os nomes dos candidatos 

aprovados em ordem decrescente de classificação. O resultado do processo seletivo será 

divulgado no sítio do CEPAE/UFG (www.cepae.ufg.br). 

 Os candidatos poderão interpor recurso diretamente à Comissão Avaliadora do processo 

seletivo, até 24 horas após a proclamação do resultado. 

   Os recursos deverão ser julgados pela Comissão Avaliadora do Processo Seletivo em até 24 

horas, e divulgados no sítio do CEPAE/UFG (www.cepae.ufg.br). 

   Ressalta-se que as etapas “Análise de Memorial e entrevista” são de caráter eliminatório. 

 

7. Do Cronograma do Processo Seletivo 

Divulgação do Edital 26 e 27 de fevereiro de 2019 

Período de Inscrição 28 de fevereiro a 08 de março 

de 2019 

Homologação das Inscrições  12 de março 2019 

Data prevista para recursos 13 de março de 2019 

Homologação das inscrições após Interposição de 

Recursos  

15 de março de 2019 

1º Fase: Análise do Memorial 18 a 22 de março de 2019 

Publicação do resultado 1º Fase: Análise do Memorial  25 de março de 2019 

Data Prevista para Recurso 1º Fase: Análise do 

Memorial  

26 de março de 2019 

Publicação do resultado 1º Fase: Análise do Memorial 

após Interposição de recursos 

27 de março de 2019 

Publicação dos horários da 2º Fase: Entrevistas 28 de março de 2019 

2º Fase: Entrevistas 01 a 05 de abril de 2019 

Publicação do Resultado da 2ª fase: Entrevistas 
08 de abril de 2019 

Data Prevista para Recursos – 2ª fase: Entrevistas 
09 de abril de 2019 

Publicação do Resultado da 2ª fase: Entrevista - após a 

interposição de Recursos 
11 de abril de 2019 

Publicação do Resultado Final dos aprovados e 

classificados no Processo Seletivo 
12 de abril de 2019 

Data prevista para recursos referentes ao Resultado 

Final 
15 de abril de 2019 

Publicação do Resultado Final - após a interposição de 

Recursos 
17 de abril de 2019 

http://www.cepae.ufg.br/
http://www.cepae.ufg.br/
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8. Informações gerais sobre o processo seletivo 

 

Unidade Responsável pelo Processo 

Seletivo 

CEPAE/UFG 

Local de Atuação Departamento de Educação Infantil 

Comissão Organizadora  Rafaela de Morais Ramos 

Rosiris Pereira de Souza 

Ana Rogéria de Aguiar  

Franceles Bezerra de Oliveira 

Comissão Avaliadora Rafaela de Morais Ramos 

Rosiris Pereira de Souza 

Ana Rogéria de Aguiar  

Kelly Bianca Clifford Valença 

Camila Cerqueira dos Santos Silva (suplente) 

Cadastro de Reserva De acordo com as vagas disponíveis 

Carga horária semanal 40 h 

Valor da bolsa de ensino R$ 2.000,00 (dois mil reais) 

 

 

Prof. Dr. Alcir Horácio Silva Diretor do CEPAE/UFG 

 

 

 

 

Goiânia, 25 de fevereiro de 2019 


