
 
 
 
 

 

UNIVERSIDADE ESTADUAL VALE DO ACARAÚ – UVA 

PRÓ-REITORIA DE ENSINO DE GRADUAÇÃO – PROGRAD 

PROGRAMA NACIONAL DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES DA 
EDUCAÇÃO BÁSICA 

EDITAL PARFOR Nº 01/2019 – PROCESSO TRANSITÓRIO DE SELEÇÃO 
DE PROFESSOR PARA ATUAR NO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DE 
PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA – PARFOR COMO BOLSISTA DA 
CAPES/MEC.  

 

A Pró-Reitoria de Ensino de Graduação da Universidade Estadual Vale do 

Acaraú (PROGRAD/UVA), vem através da COORDENAÇÃO INSTITUCIONAL 

DO PARFOR E A COORDENAÇÃO DO PARFOR CURSO DE PEDAGOGIA  

tornar pública, nos termos da lei nº 11.273/2006 e da resolução do FNDE Nº 

13/2010 e condições previstas na PORTARIA 82, DE 17 DE ABRIL DE 2017 - 

CAPES/ MEC, a abertura de edital de seleção de professores para o 

quadro  provisório do programa nacional de formação de professores da 

educação básica – PARFOR, para realizar atividades de ensino, pesquisa 

e extensão do curso de Pedagogia 1ª e 2ª licenciaturas relativas ao ano de 

2019 e 2020,  para atuarem como Professor Formador I e Professor Formador 

II em municípios da zona norte do estado do Ceará e composição de Cadastro 

de Reserva, a ser remunerado em regime de de Bolsas da CAPES/MEC.  

 

1.DISPOSIÇÕES PRELIMINARES   

1.1. A seleção será realizada sob a responsabilidade da Coordenação do 

Curso de Pedagogia do PARFOR e de banca examinadora composta por 

professores efetivos do Curso de Pedagogia da UVA com representação de 

cada núcleo, conforme matriz curricular do Curso. 

1.2 Serão preenchidas 10 vagas imediatas e formação de cadastro de reserva. 

1.3. A inclusão no cadastro reserva não garante a convocação do professor. 

1.4. O preenchimento das vagas observará as diretrizes e normas deste Edital 

e regulamentação da PORTARIA 82, DE 17 DE ABRIL DE 2017 e das 

diretrizes do Programa PARFOR/CAPES/MEC. 

1.5. Esta seleção de professores refere-se à oferta de disciplinas e atividades 

complementares de planejamento, formação continuada, realização de 



 
 
 
 

pesquisa e extensão para os anos de 2019 e 2020, cujo período letivo de aulas 

rege-se pelo calendário acadêmico desta IES que funciona nos dias de sextas 

e sábados  (1ª licenciatura ), e sábados (2ª licenciatura) no total de oito 

horas-aula diária com horário de  início previsto das 8 horas às 12 horas 

(manhã) e a tarde de 13h:00  às 17 horas. 

1.6. As turmas de segunda licenciatura não estão em funcionamento, 

aguardando, no entanto, nova liberação da Capes, sendo este certame, de 

maneira imediata, para a 1ª licenciatura. 

 

2. DOS REQUISITOS DOS INTERESSADOS  

Os interessados em participar da seleção para compor o banco de dados de 

professores formadores para as disciplinas do Curso de Licenciatura em 

Pedagogia/PARFOR/UFC devem: 

a) Ter formação preferencialmente em Pedagogia ou Licenciatura nas 

disciplinas parte do currículo do curso; 

b) Ter experiência comprovada em docência, no mínimo, 03(três) anos, para o 

cargo de Professor Formador I e de 01(um) ano para o cargo de Professor 

Formador II;  

c) Ter título de mestre ou doutor para professor formador I e Titulo de 

especialista em educação ou áreas afins;  

d) Ter disponibilidade para realizar os encontros presenciais nas datas 

estabelecidas pelo calendário do curso nos municípios onde ele ocorre.  

e) Não estar recebendo, no período em que estiver vinculado ao PARFOR, 

NENHUMA outra bolsa concedida pela Capes ou outro órgão público, seja do 

governo federal, estadual ou municipal, exceto as previstas em legislação 

específica. 

f) Não ter pendências junto a coordenação institucional do PARFOR – UVA, 

caso já tenha dado aulas nesse programa;  

g) Participar da reunião de apresentação do Programa, planejamento e de 

prestação de contas. 

 

3. DAS FUNÇÕES DO PROFESSOR FORMADOR  

3.1. Atribuições da Função de Professor Formador:  



 
 
 
 

a) elaborar o planejamento das atividades pedagógicas a serem desenvolvidas 

nos cursos;  

b) adequar conteúdos, metodologias e materiais didáticos, bem como a 

bibliografia utilizada para o desenvolvimento do curso;  

c) participar, quando convocado, de reuniões, seminários ou quaisquer outros 

tipos de eventos organizados pela CAPES relativos ao PARFOR 

PRESENCIAL;  

d) desenvolver as atividades das disciplinas, conforme os recursos e 

metodologias previstos no projeto político-pedagógico do curso; 

e) realizar as avaliações dos alunos conforme o planejamento do curso;  

f) apresentar ao Coordenador de Curso e Local, ao final da disciplina ofertada 

ou sempre que solicitado, relatórios do desempenho dos estudantes e do 

desenvolvimento da disciplina;  

g) desenvolver, em colaboração com o Coordenador de Curso e o Local, os 

procedimentos metodológicos de avaliação;  

h) colaborar, promover ou desenvolver pesquisas relacionadas ao PARFOR 

PRESENCIAL, sempre que solicitado;  

i) auxiliar o Coordenador Geral, de Curso ou Local na elaboração dos 

documentos solicitados pela CAPES e em outras atividades que se fizerem 

necessárias;  

j) apresentar ao Coordenador de Curso ou Local o relatório de atividades 

exigido para a certificação do pagamento da bolsa; 

 

4. DA REMUNERAÇÃO  

4.1 A bolsa para o docente com titulação de Mestre e Doutor será no valor de 

R$ 1.300,00 (hum mil e trezentos reais). A bolsa para o docente com titulação 

de Especialista será no valor de R$ 1.100,00 (hum mil e cem reais).  

4.2 A CAPES paga o valor de 1 bolsa para cada 15h/a. As bolsas são pagas 

mensalmente, uma por vez. 

 

5. DA INSCRIÇÃO 

5.1. A inscrição implica no conhecimento e na tácita aceitação das condições 

estabelecidas por este Edital.  



 
 
 
 

5.2. As inscrições serão feitas de modo presencial, entre os dias 16 de janeiro 

e 21 de janeiro de 2019, das 8h às 11h30, na sala da Coordenação do Curso 

de Pedagogia, Av. da Universidade, 850 - Campus da Betânia - Sobral-CE  

5.3. Os interessados nas inscrições poderão constituir procurador por meio de 

documento próprio com registro de firma em cartório; 

5.4. A inscrição será oficializada mediante preenchimento da ficha de inscrição 

e entrega da documentação comprobatória exigida, não sendo permitido 

pendências de documentação; 

5.5. Para a inscrição, o candidato deve apresentar os seguintes documentos:  

a) Currículo Lattes atualizado;  

b) Cópia do certificado de especialização e/ou do diploma de mestrado ou 

doutorado e/ou certidão de conclusão de mestrado ou doutorado;  

c) Cópia do histórico escolar de graduação, mestrado ou doutorado que 

comprove ter cursado disciplina equivalente que pretende ministrar;  

d) Cópia de documento que certifique experiência com docência no ensino 

superior de, pelo menos 3 (três) anos para Professor Formador I e 1 (um) ano 

para professor Formador II. 

e) Carta de intensão, apresentando sua compreensão sobre o programa e suas 

possíveis contribuições para a formação dos professores do PARFOR 

Pedagogia. 

 

6. DA SELEÇÃO E CLASSIFICAÇÃO  

6.1 O processo de seleção consistirá de: 

a) Análise do Histórico Escolar da Graduação, especialização, Mestrado ou 

Doutorado e do Curriculum Lattes do candidato; 

b) Análise da Carta de Intensão do candidato; 

c) A classificação do candidato terá como prioridade, o número de disciplinas 

cursadas pelo mesmo, que garanta expertise em componentes curriculares do 

Curso de Pedagogia PARFOR, seguida por análise da carta de intenções;  

d) Em caso de empate, o desempate se dará por análise da pontuação de 

produção do currículo lattes; 

 



 
 
 
 

7. DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA NO ATO DA INSCRIÇÃO PARA OS 

CANDIDATOS  

7.1. Ficha de inscrição (Anexo I ) devidamente preenchida; 

7.2. Cópia da carteira de identidade, CPF ou CNH e ou Carteira de Trabalho. 

7.3. Currículo Lattes atualizado no ano em curso com comprovações de 

histórico de graduação, diploma de licenciatura de graduação, pós-graduação 

(especialização, mestrado, doutorado, pós-doutorado na área de Educação).  

7.4. Declaração de experiência nas disciplinas já lecionadas para a 

comprovação de no mínimo de 3 anos no magistério para Professor Formador I 

e Professor-Formador II.  

7.5. A inscrição implica em compromisso tácito por parte do candidato de 

aceitar as condições estabelecidas no presente edital, caso qualquer candidato 

revele informações que não sejam comprovadas serão desclassificados. 

 

8. DOS RESULTADOS 

8.1. Os resultados devem ser divulgados nos quadros de aviso da 

Coordenação do Curso de Pedagogia no dia 24 de janeiro, e no site da UVA no 

dia 25 de janeiro de 2019.  

 

9. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

9.1. Os casos omissos serão resolvidos pelo Colegiado do Curso de Pedagogia 

da UVA. 

 

Sobral, 14 de janeiro de 2019. 

 

 

Dr. Francisco Ullissis Paixão e Vasconcelos 
Coordenador do Curso de Licenciatura em Pedagogia 

PARFOR - UVA 
 

 

 



 
 
 
 

FICHA DE INSCRIÇÃO – (ANEXO I) 

CURSO DE PEDAGOGIA-  PROCESSO TRANSITÓRIO DE  SELEÇÃO DE 
PROFESSOR- PROGRAMA DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES DA 
EDUCAÇÃO BÁSICA – PARFOR /CAPES/MEC/  
 

1. NOME COMPLETO DO CANDIDATO (NÃO ABREVIAR):  

 

2. ENDEREÇO RESIDENCIAL COMPLETO:  

 

 

3.E-MAIL  4.TELEFONE PARA CONTATO:  

  

5. LOCAL DE TRABALHO:  

6-DOC. DE IDENT: 7.C.P.F.:  

8-DISCIPLINAS QUE JÁ LECIONOU 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.ESCOLHA 4 DISCIPLINAS QUE GOSTARIA DE LECIONAR CONFORME 
MATRIZ CURRICULAR POR ORDEM DE PREFERÊNCIA E EXPERTISSE  

 

 

 

 

 

 

Declaro está de acordo com as normas do EDITAL PARFOR Nº 01/2019, bem 

como declaro me adequar às normas por ele estabelecidas. 

____________________________________________________ 

Assinatura do Candidato 

 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO 

RECEBIDO POR_________________________________________________ 

DATA DE ENTREGA______________________________________________ 


