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EDITAL Nº 001/2014, de 30/11/2014 

 

A Universidade Federal da Bahia (UFBA), através da Faculdade de Educação (FACED), em convênio com o 

Ministério da Educação (MEC), através da Secretaria de Educação Básica (SEB), no âmbito do Programa 

Nacional de Educação Integral da Educação Básica, comunica a abertura de Edital de Inscrição para Seleção de 

candidatos efetivamente vinculados as redes públicas de educação básica do Estado da Bahia e dos municípios 

da região metropolitana de Salvador, que estejam no  exercício da função de diretor, vice-diretor e coordenador 

pedagógico, para o Curso de Especialização em Educação Integral, 1ª edição, 2014-2015, em nível de pós-

graduação lato sensu, na modalidade de educação presencial. As informações e resultados relativos a este Edital 

estarão disponíveis no endereço eletrônico www.faced.ufba.br. Contatos relativos ao processo seletivo devem ser 

realizados através do correio eletrônico: direitoamaiseducacao@gmail.com    

 

1. DO OBJETIVO DO CURSO 

Formar, em nível de especialização (pós-graduação lato sensu), diretores, vice-diretores e coordenadores 

pedagógicos municipais e de unidades escolares efetivos das redes públicas de ensino da educação básica. O 

Curso de Especialização em Educação Integral tem por objetivo geral capacitar para o desenvolvimento de 

estratégias de mobilização e participação sócio-educativa com vistas ao desenvolvimento de ações e atividades 

que ampliem os tempos/espaços escolares da Educação Básica, e, possibilitar uma Educação Integral e 

integradora no quadro do Programa Mais educação, assim envolvendo a escola, as famílias e as comunidades. 

Contribuindo com a qualificação acadêmica e técnica dos profissionais da educação básica selecionados, na 

perspectiva da gestão democrática e da efetivação do direito à educação escolar básica com qualidade social.  

 

2. DO PERFIL DOS CANDIDATOS 

A proposta de formação destina-se aos profissionais que integram a equipe gestora da escola: diretor, vice-

diretor(es), coordenadores pedagógicos, totalizando, no máximo, 4(quatro) participantes por escola, em efetivo 

exercício da função. 

 

2.1. Pré-requisitos 

 Ter concluído curso de licenciatura plena ou de graduação; 

 

 Ser servidor público efetivo (concursado como professor e/ou coordenador pedagógico) das redes 

públicas de ensino municipal e/ou estadual de educação básica; 

 

 Estar no exercício pleno da função de diretor, vice-diretor e coordenador pedagógico das referidas redes; 

 

 Atuar em Escola que participe do Programa Mais Educação e/ou Escolas de Tempo Integral. 

 

 Ter disponibilidade para participação dos encontros presenciais em local previamente definido (As aulas 

presenciais ocorrerão as sextas-feiras, no período diurno, de 8:00 às 12:00 horas e de 14:00 às 17:00 

horas, às próprias custas dos participantes, com calendário a ser divulgado no início do curso); 

 

 Ter conhecimento do uso de processador de texto, planilha eletrônica, correio eletrônico e navegação 

web; 

 

 Comprometer-se a estar disposto a compartilhar o conhecimento construído ao longo do Curso com o 

coletivo da escola; 

 

http://www.faced.ufba.br/
mailto:direitoamaiseducacao@gmail.com
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 Evidenciar disposição para contribuir, democrática e solidariamente, na construção e avaliação constante, 

com a comunidade escolar e local, do Projeto Político-Pedagógico no estabelecimento de ensino onde 

atua; 

 

 Estar a pelo menos 03 (três) anos equidistante do período de aposentadoria; 

 

 Não ser cursista de outro curso de graduação e/ou pós-graduação durante o período de desenvolvimento 

do curso; 

 

2.2. DOCUMENTAÇÃO PARA INSCRIÇÃO  

 

 Ficha de Inscrição preenchida, disponível no sitio www.faced.ufba.br 

 Uma foto 3X4 recente. 

 Uma cópia da Carteira de Identidade e do CPF (sem autenticação). 

 Uma cópia do Diploma de Graduação ou Certificado de Conclusão emitido pela instituição (sem 

autenticação). 

 Uma cópia do Diploma de maior titulação do candidato (sem autenticação). 

 Carta de Intenção: Escrever uma carta ao Colegiado do Curso de Especialização em Educação Integral, 

da Faculdade de Educação da Universidade Federal da Bahia apresentando seus objetivos e justificativas, 

para participar do Curso, comprometendo-se com os pré-requisitos referidos no item 2.1 do Edital. 

 Apresentar documento de autorização da Escola em que atua ou da Secretaria de Educação a que sua 

escola está vinculada, para sua participação no curso durante o período em que as aulas estiverem sendo 

ministradas. 

 

2.3. ROTEIRO DA CARTA DE INTENÇÂO 

 

A Carta de Intenção deve conter: 

 a) cabeçalho com dados de identificação do candidato, da rede de ensino e da escola ao qual vinculado; 

 b) texto, em formato livre, mas necessariamente com os seguintes itens: a) apresentação da trajetória 

acadêmica/profissional até o momento, a partir do curso de graduação; b) argumentação de como o curso de 

Especialização em Educação Integral poderá contribuir para o crescimento pessoal e para a qualificação 

profissional do candidato; c) apresentação de como o curso poderá contribuir para o fortalecimento do projeto 

pedagógico da escola; 

 A Carta Proposta deve limitar-se a um máximo de 2 laudas, compostas com fonte 12, espaço 1,5. 

 

3. DAS VAGAS 

 

Serão oferecidas 120 (cento e vinte) vagas, a serem preenchidas por candidatos inscritos através de demanda 

espontânea, com aquiescência do Estado e dos municípios da região metropolitana de Salvador, através das 

Secretarias Municipais de Educação e Secretaria Estadual de Educação (SEC-BA), para os candidatos das redes 

municipais e estadual de ensino, respectivamente. 

 

4. DA DURAÇÃO DO CURSO 

O curso tem duração de 09 (nove) meses, perfazendo um total de 360 (trezentos e sessenta) horas-aula, na 

modalidade presencial. 

 

5. DO PERÍODO DE INSCRIÇÃO 

O período de inscrição será de 8 a 19 de dezembro de 2014, exclusivamente, através da postagem dos 

documentos (Conforme item 2.2. Documentos para Inscrição) solicitados via SEDEX para o endereço: Sala do 

Observatório de Educação, Direitos Humanos, Cidadania e Violência, andar térreo da Faculdade de Educação da 
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UFBA, Av. Reitor Miguel Calmon, s/n, Vale do Canela, CEP 41.110-100, Salvador, Bahia, Brasil. Aos cuidados da 

Profa. Dra. Celma Borges. 

 

Parágrafo único – No ato da inscrição o candidato deverá: 

 1º passo, preencher ficha de inscrição disponível no site da UFBA (http://www.faced.ufba.br );  

 2° passo, preencher a Carta de Intenção; 

 3° passo, enviar via SEDEX toda a documentação para o Observatório de Educação, Direitos Humanos, 

Cidadania e Violência, no andar térreo da Faculdade de Educação da Av. Reitor Miguel Calmon, s/n, Vale 

do Canela, CEP 41.110-100, Salvador, Bahia, Brasil. Aos cuidados da Profa. Dra. Celma Borges. 

 

6. DO PERÌODO DE SELEÇÃO DOS CANDIDATOS 

 

A seleção será realizada no período de 05 a 16 de Janeiro de 2015, na Faculdade de Educação – FACED da 

Universidade Federal da Bahia – UFBA, única e exclusivamente sob a responsabilidade desta instituição e da 

Coordenação do Curso de Especialização em Educação Integral. 

 

7. DA CLASSIFICAÇÃO 

 

O resultado das inscrições homologadas será publicado no dia 10.01.2015 no site www.faced.ufba.br 

 

A relação final dos candidatos classificados, será divulgada no portal www.faced.ufba.br, a partir do dia 19 de 

janeiro de 2015. 

 

8. DA MATRÍCULA 

 

Os candidatos selecionados só terão sua matrícula efetivada a partir da entrega da documentação original, 

presencialmente ou através de procuração, na Faculdade de Educação (FACED/UFBA), conforme endereço 

referido no item 8.1, parágrafo segundo. 

 

8.1 Documentação exigida após a divulgação da seleção final dos candidatos (cópias autenticadas em 

cartório) para efetivação da matrícula junto à UFBA: 

a) Documento de Identidade (RG) ou Identidade Profissional emitida por Conselho Regional ou Carteira de 

Habilitação – cópia autenticada (frente e verso);  

b) Cadastro de Pessoa Física (CPF) – cópia autenticada (frente e verso);  

c) Titulo de Eleitor, com comprovação de quitação com a Justiça Eleitoral da última eleição – cópia 

autenticada; ou Certidão de Quitação eleitoral disponível online no portal do TRE – Tribunal Regional 

Eleitoral (no caso do TRE-BA, o endereço é http://www.tre-ba.jus.br/eleitor/situacao-eleitoral/consulta-por-

nome); 

d) Diploma de conclusão de curso de graduação devidamente reconhecido pelo MEC – cópia autenticada 

(frente e verso); 

e) Histórico Escolar do curso da graduação emitido pela instituição de ensino – cópia autenticada (frente e 

verso);  

f) Carteira de Reservista (apenas para candidatos do sexo masculino) – cópia autenticada (frente e verso);  

g) 2 fotos 3x4 recentes;  

h) Cópia impressa do Curriculum Vitae cadastrado on-line na Plataforma Lattes (http://lattes.cnpq.br);  

i) Formulário para Cadastro de Aluno da Pós-Graduação lato-sensu preenchido e assinado pelo candidato – 

disponível no portal; 

j) Termo de Compromisso devidamente preenchido e assinado - disponível no portal;  

http://www.faced.ufba.br/
http://www.faced.ufba.br/
http://www.faced.ufba.br/
http://www.tre-ba.jus.br/eleitor/situacao-eleitoral/consulta-por-nome
http://www.tre-ba.jus.br/eleitor/situacao-eleitoral/consulta-por-nome
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k) Declaração de vínculo com a escola pública à qual o candidato esteja atuando, confirmando o cargo de 

gestor escolar (na condição de diretor ou vice-diretor), coordenador pedagógico escolar/municipal original 

e fotocópia, conforme especificado anteriormente. 

l) Declaração que a unidade escolar ao qual está vinculado possui o Programa Mais Educação e/ou Escola 

de Tempo Integral. 

m) 4º passo, enviar a documentação exigida devidamente digitalizada para o e-mail: 

direitoamaiseducacao@gmail.com  sem o que não terá sua inscrição confirmada. 

 

Parágrafo primeiro – todos os Anexos devem ser devidamente preenchidos (com legibilidade e sem rasuras) e 

assinados pelo candidato. O preenchimento dos formulários descritos nas alíneas “j” e “k” não garante que o 

candidato será matriculado no Curso. 

 

10. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

a) A postagem dos documentos digitalizados gera a presunção absoluta de que o candidato conhece as 

exigências do presente Edital e de que aceita as condições da Pré-seleção e Seleção definitiva, não 

podendo invocar seu desconhecimento a qualquer título, época ou pretexto; 

 

b) A inexatidão das declarações, as irregularidades de documentos, ou outras de qualquer natureza que 

afetem as exigências deste Edital, ocorridas em qualquer fase do processo seletivo, eliminarão o 

candidato e, consequentemente, a matrícula no Curso ou, quando identificadas posteriormente, impedirão 

a sua continuação no Curso, anulando-se todos os atos e efeitos decorrentes da sua inscrição e/ou 

matrícula no curso; 

 

c) O candidato selecionado deverá arcar, pessoalmente, com as despesas para seu deslocamento até o 

local do curso, para a qual foi selecionado, para realizar as atividades presenciais do Curso, bem como 

para participar de outros eventos do Programa. 

 

11. CASOS OMISSOS 

 

A coordenação do Curso de Educação Integral reserva-se o direito de analisar e deliberar sobre casos omissos a 

este Edital. 

 

12. INFORMAÇÕES ADICIONAIS 

 

Esclarecimentos adicionais podem ser obtidos através dos seguintes contatos: 

 

Curso de Especialização em Educação Integral, situado na FACED/UFBA, no endereço: Faculdade de Educação 

da UFBA; Av. Reitor Miguel Calmon, s/n; CEP 40.110-100; Vale do Canela; Salvador-BA. 

Tel.: 71 3283-7296 

Correio eletrônico: direitoamaiseducacao@gmail.com  

 

Salvador, 30 de Novembro de 2014. 

Profa. Dra. Celma Borges Gomes 

Coordenadora Geral  

Curso de Especialização em Educação Integral (1ª edição) 

Faculdade de Educação - FACED 

Universidade Federal da Bahia – UFBA 

mailto:direitoamaiseducacao@gmail.com
mailto:direitoamaiseducacao@gmail.com

