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SELEÇÃO DE PROFESSORES FORMADORES - 2014  

ÁREAS: MATEMÁTICA E LÍNGUA PORTUGUESA 

A Coordenação Geral do Programa Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade 

Certa no âmbito da FaE/CBH/UEMG comunica a abertura de processo de 

seleção para 8 (oito) PROFESSORES FORMADORES, nas áreas de 

Matemática (4 formadores) e Língua Portuguesa (4 formadores), para o ano de 

2014. Os candidatos, além de não participar como bolsistas de outro programa 

do Governo Federal, devem atender os seguintes PRÉ- REQUISITOS: 

1) Para a área de Língua Portuguesa: 

(1a) possuir experiência na área de formação de professores alfabetizadores;  

(1b) ter atuado como professor alfabetizador ou formador de professores 

alfabetizadores durante, pelo menos, 2 (dois) anos;  

(1c) ser formado em Pedagogia ou Letras; 

(1d) possuir titulação de especialização, mestrado ou doutorado ou estar 

cursando pós-graduação na área de Educação. 

2) Para a área de Matemática: 

(2a) ter experiência na área de formação de professores durante, pelo menos, 

1 (um) ano;  

(2b) ter formação na área de Ciências Exatas ou ter Licenciatura em 

Matemática ou Pedagogia. 

(2c) possuir titulação de especialização, mestrado ou doutorado ou estar 

cursando pós-graduação na área de Educação;  

Os Professores Formadores atuarão, sobretudo, no planejamento, realização, 

avaliação e acompanhamento dos Orientadores de Estudo, além de executar 

outras tarefas demandadas pela formação. A título de BOLSA, o FNDE pagará 
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aos Professores Formadores, mensalmente, e durante a formação, o valor de 

R$1.100,00 (um mil e cem reais). 

A seleção, composta por DUAS ETAPAS, seguirá o seguinte CRONOGRAMA: 

DATAS/ 
HORÁRIOS 

 
ATIVIDADES INFORMAÇÕES 

31/03 a 06/04 Divulgação do Edital de Seleção. Site da UEMG e outros. 

07/04 - 9h às 12h Apresentação do Programa e 
entrega de documentos.  

1. A participação na 
Apresentação do Programa é 
condição para continuidade no 
processo seletivo. 
2. Local: FaE/UEMG Rua 
Paraíba, 29 - Sala 1101. 
3. O candidato deverá entregar, 
nesse dia, Currículo com 
comprovação dos pré-requisitos 
mencionados neste Edital. 

07/04 - tarde Análise da documentação 
apresentada pelos interessados. 

Equipe de Coordenação do 
Pacto FaE/UEMG. 

07/04 - noite Divulgação do resultado da 1ª 
etapa. 

Site da UEMG: www.uemg.br 

09/04 e 10/04 - 
manhã e tarde 

Aula didática e entrevista com os 
candidatos selecionados na 1ª 
etapa, conforme cronograma a ser 
divulgado. 

O tema da aula didática será 
comunicado, por email, no dia 
07/04, após divulgação do 
resultado da 1ª etapa. 

11/04 - manhã Divulgação do resultado da 2ª e 
última etapa. 

Site da UEMG: www.uemg.br 

 

A primeira reunião com os Professores Formadores selecionados ocorrerá no 

dia 12 de abril, sábado, de 8h00 min. às 12h30min. 

 

Profa. Patrícia Gonçalves Nery 

Coordenadora Geral Pacto/FaE/UEMG 


