UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ
CENTRO DE CIENCIAS HUMANAS, LETRAS E ARTES
DEPARTAMENTO DE TEORIA E PRÁTICA DA EDUCAÇÃO/DTP
AÇÃO SABERES INDÍGENAS NA ESCOLA – NÚCLEO UEM/PR
EDITAL SIMPLIFICADO 05/2018
A coordenadora do Núcleo UEM-PR, da Ação Saberes
Indígenas na Escola (MEC/SECADI), no uso de suas
atribuições...

TORNA PÚBLICA
A seleção simplificada, para cadastro de reserva, de profissionais graduados em
Pedagogia, Artes, Letras e História, com Mestrado ou Doutorado reconhecido pela
CAPES, residentes no Paraná, para atuarem como bolsistas (Formadores, na Ação
Saberes Indígenas na Escola), como ministrantes de cursos, coordenadores de
encontros de formação, pesquisadores, e na elaboração de materiais didáticos para
escolas indígenas.

Requisitos Obrigatórios:
Ter experiência mínima de 2 anos como professor/a da Educação Básica, experiência mínima
de 3 anos com formação de professores indígenas no Paraná, e dissertação de Mestrado ou
tese de doutorado sobre questão indígena do Paraná. Todos os requisitos devem ser
comprovados com documentos.

Ter disponibilidade de 20 horas semanais para viagens, ministração de cursos e oficinas,
produção de planejamentos pedagógicos e acompanhamento da produção de materiais
didáticos bilíngues nas escolas indígenas; a serem entregues à coordenação, para
sistematização/análise e posterior publicação.

Habilidades Desejáveis
Experiência na elaboração de Planejamentos e Avaliação de Ensino nos anos iniciais de Ensino
Fundamental, na elaboração de Relatórios de Formação Docente e Relatórios Técnicos, na
Organização de Encontros de Estudo, na realização de Oficinas Pedagógicas para produção de
materiais didáticos bilíngues em línguas indígenas, no desenvolvimento de Metodologias de
Ensino e Materiais Didáticos diferenciados para o ensino fundamental indígena – anos iniciais.

Valor da Bolsa: 1.100,00 (Mil e cem reais pagos pelo FNDE conforme cronograma próprio)

Atividades, Cursos e Produtos a serem desenvolvidos pelos Formadores:
a) Planejar atividades da Formação conforme a realidade sociocultural e linguística da região e
terras indígenas a serem atendidas;
b) Ministrar Formação aos professores indígenas orientadores de estudos;
c) Acompanhar as atividades dos professores indígenas orientadores de estudos;
d) Organizar e coordenar encontros com os professores indígenas orientadores de estudos
para acompanhamento e Avaliação da Formação;
e) Analisar e discutir Atividades de Formação com os indígenas orientadores de estudos;
f) Elaborar Relatórios dos encontros presenciais;
g) Analisar, em conjunto com os indígenas orientadores de estudos, os Relatórios das turmas
de professores indígenas cursistas e orientar os encaminhamentos didático-pedagógicos;
h) Encaminhar a documentação necessária para a certificação dos professores indígenas
orientadores de estudos e dos professores indígenas cursistas; e
i) Acompanhar o desempenho das atividades de formação previstas para os professores
indígenas orientadores de estudos sob sua responsabilidade
j) Planejar, em conjunto com os professores indígenas orientadores de estudo, a elaboração de
materiais didáticos e materiais pedagógicos decorrentes das atividades desenvolvidas;
k) Participar de elaboração, produção e reprodução dos materiais didáticos e pedagógicos em
concordância com os professores orientadores de estudos;
l) Acompanhar as atividades de formação visando garantir o adequado uso dos materiais
didáticos e pedagógicos produzidos de acordo com o cronograma previsto para as atividades;
m) Desenvolver adequar e sugerir modificações na metodologia das formações e de produção
de materiais didáticos e pedagógicos adotados, bem como conduzir análises e estudos sobre a
implementação da formação, contribuindo com o registro e a divulgando seus resultados.

As/os candidatos deverão remeter a Ficha de Inscrição (ANEXO I), os comprovantes
dos requisitos obrigatórios e experiências e currículo (versão comercial ou Lattes), para
o e-mail riesnucleouem@gmail.com assunto Seleção Formadores SIE, no período de
27 de julho a 04 de agosto de 2018, até as 23:59H do último dia (04/08/2018). Fichas
de inscrição e documentação enviadas após essa data e horário não serão avaliadas
CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO:
O Processo Seletivo Simplificado – PSS de que trata este Edital destina-se a cadastro de
reserva e consistirá das seguintes fases: análise curricular (eliminatória); análise da
documentação comprobatória (eliminatória e classificatória).
Critérios de Avaliação: a avaliação será realizada com base nas informações contidas na Ficha
de Inscrição, no currículo enviado (versão pdf) e comprovadas documentalmente (etapa
eliminatória e classificatória). Os itens relacionados a seguir, comporão a pontuação até o
máximo de 100 pontos.
FORMAÇÃO ACADÊMICA
PONTUAÇÃO – máximo 30 pontos
Curso de graduação concluído
10 pontos
Curso de graduação em andamento
Até 5 pontos*
Especialização – área de educação reconhecido pelo MEC 15
Mestrado – área de educação reconhecido pelo MEC
20
Doutorado – área de educação reconhecido pelo MEC
30
 Os pontos não são cumulativos. Será considerado o curso de maior pontuação
* Será considerada a nota (média geral) do Histórico Escolar e número de disciplinas aprovadas

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL
Experiência docente na Educação Básica
Experiência docente no ensino Superior ou Magistério
Participação em Projeto com financiamento federal ou
estadual
Material didático publicado (livros, coletâneas, vídeos)
Trabalhos apresentados em Eventos ou textos
acadêmicos publicados

Máximo 70 pontos
1 ponto por ano até 5 anos
1 ponto por ano até 5 anos
10 pontos por projeto/ano
1 ponto por material até 5
1 ponto por trabalho até 5

Havendo empate entre candidatos, será considerado o maior tempo de experiência com
formação de professores indígena, para o desempate.
Casos omissos serão dirimidos pela coordenação do SIE.
Resultado Final da seleção: até 20/08/2018
Maringá, 26 de julho de 2018

Rosangela Celia Faustino
Coordenadora Adjunta – Ação Saberes Indígenas na Escola (Núcleo-UEM/PR)

