
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Ministério da Educação/Secretaria de Educação Básica 

Universidade Federal da Bahia   

Faculdade de Educação 

MEC/ SEB/ UFBA/ FACED 

Curso de Especialização em Docência na Educação Infantil 

 

 PROCESSO SELETIVO 

 

A FACULDADE DE EDUCAÇÃO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA, no uso de 

suas atribuições legais, na forma de que dispõem o Art. 44, inciso III, da Lei nº 9394/96, o 

Decreto nº 6755/09, e em observância às normas e procedimentos internos da UFBA,  

torna público que se encontram abertas as inscrições do Processo Seletivo para o Curso 

de Especialização em Docência na Educação Infantil relativo à Política Nacional de 

Formação de Profissionais do Magistério  da Educação Básica – modalidade presencial - 

de acordo com as normas que se seguem. 

 

 

1. DO CURSO OFERECIDO E DO NÚMERO DE VAGAS 

 

 

1.1 O Curso de Especialização em Docência na Educação Infantil objetiva formar em nível 

de pós-graduação latu sensu professores, coordenadores, diretores e equipes de 

Educação Infantil das redes públicas de ensino e professores de Educação Infantil de 

escolas comunitárias conveniadas com as Secretarias Municipais de Educação, de 

modo a atender demandas de formação desses profissionais explicitadas nos Planos 

de Ações Articuladas (PAR). 

1.2 As vagas serão preenchidas pelos candidatos docentes, diretores e coordenadores do 

quadro das redes públicas de Ensino Municipal, e escolas comunitárias conveniadas 

com as Secretarias Municipais de Educação, classificados no processo seletivo de 

2014, obedecendo ao critério de 90% para docentes, em efetivo exercício na 

Educação Infantil, e 10% para coordenadores e gestores.  

1.3  - O curso será realizado na Faculdade de Educação da UFBA, totalizando 120 vagas, 

constituída por 03 (três) turmas de 40 cursistas, na modalidade presencial, aos 

sábados, com carga horária total de 360 horas.  



1.4  O curso é direcionado apenas para os profissionais que comprovem: 

1.4.1  Estar atuando há pelo menos três anos na área da Educação Infantil nas seguintes 

situações:  

 no exercício da docência na rede pública de ensino ou em escolas comunitárias 

conveniadas com as Secretarias Municipais de Educação; 

 no exercício do cargo ou função de coordenador, supervisor, orientador, diretor 

ou vice-diretor de instituição de Educação Infantil;  

 em equipe de Educação Infantil dos Sistemas Municipais de Ensino 

1.4.2 Ter concluído Curso de Pedagogia ou Normal Superior;  

 

 

2. DA SELEÇÃO 

O sistema de seleção constará de uma produção de texto escrito. 

 

MATRÍCULAS  

3.1 - A matrícula dos candidatos selecionados será realizada na Faculdade de Educação 

da Universidade Federal da Bahia, situada na Av. Reitor Miguel Calmon, s/n – Vale do 

Canela, Salvador-BA em data a ser posteriormente divulgada nos portais das Secretarias 

Municipais de Educação e na página da Faculdade de Educação da UFBA 

www.faced.ufba.br 

 No ato da matrícula, o candidato aprovado deverá apresentar os seguintes documentos: 

 Atestado/declaração da Secretaria Municipal de Educação de que está atuando na 

Educação Infantil, especificando o cargo/função exercida e o tempo de 

experiência; 

 Termo de Compromisso da Secretaria Municipal de Educação legitimando a 

intenção de manter o profissional lotado na Educação Infantil durante o curso e 

após sua conclusão, por período equivalente a esse processo formativo; 

 Apresentar Currículo resumido e atualizado; 

 Originais e cópias de Diploma e Histórico de conclusão de Curso em licenciatura 

em Pedagogia; 

 Original e cópia legível da identidade e CPF; 

 Original e cópia legível do certificado de quitação do serviço militar, para o sexo 

masculino;  

 Original e cópia legível do título de eleitor e comprovante de votação da última 

eleição; 



 2 fotos 3x4 (atual); 

 Ficha de matrícula (anexo) devidamente preenchida; 

 Assinatura de termo de que não cursa outra pós-graduação ou cursos oferecidos 

pela Rede.  

 Assinatura de termo de compromisso de que dispõe dos sábados para uso 

exclusivo do curso. 

 O não comparecimento no dia da matrícula será entendido como desistência. 

 

 

    4. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:  

     

4.1 A falta ou inexatidão das declarações, irregularidades de documentos, ou outras 

ocorrências contrárias às orientações descritas neste Edital, identificadas em 

qualquer fase do Processo Seletivo, impedirão a efetivação da matrícula ou 

tornarão nulos todos os atos e efeitos decorrentes da mesma. 

4.2  A carga horária do Curso (360h) estabelece um percentual mínimo de 75% de 

frequência para cada componente curricular, portanto aqueles que não atingirem tal 

percentual será automaticamente desligado. 

4.3  A obtenção do título de Especialista em Docência na Educação Infantil fica 

subordinada à apresentação, defesa e aprovação de trabalho monográfico. 

4.4  O cursista que não atender à disposição anterior e tiver logrado aprovação em 

todas as disciplinas receberá o título de Aperfeiçoamento em Docência na 

Educação Infantil. 
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Faculdade de Educação da UFBA 

Diretor 

 

Mary de Andrade Arapiraca 
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