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Edital nº001/2019 

Curso Formação Continuada dos Profissionais da Rede Municipal de Educação da Lapa-PR 
                            

EDITAL DE SELEÇÃO DE EQUIPE DE TRABALHO  

 

 

A Universidade Federal do Paraná – UFPR, por meio do Setor de Educação, torna público 

o edital de seleção de quatro estudantes de pós-graduação do PPGE-UFPR para compor a 

equipe de trabalho do Curso Formação Continuada dos Profissionais da Rede Municipal de 

Educação da Lapa-PR, para o trabalho nas seguintes áreas e com as especificações que seguem: 

Área 1 : Educação Física: 1 vaga 

Perfil: Cursando mestrado ou doutorado em educação. Experiência como professor/a 

ou coordenador/a de Educação Física escolar na Educação Infantil e Séries iniciais do 

Ensino Fundamental e na  formação de professores, desenvolvendo pesquisa na área 

de corpo e movimento para crianças. 

Atribuições: Organizar e aplicar oficinas de formação de professores de Ed. Infantil e 

séries iniciais da rede municipal com reflexão curricular teórico-prática. 

  - Carga horária: 24 horas  

 - Remuneração: R$ 3.120,00 

Área 2: História: 1 vaga 

Perfil:  Cursando mestrado ou doutorado em educação, desenvolvendo pesquisa na 

área de história. Experiência como professor/a ou coordenador/a escolar na área de 

história. Experiência  na  formação de professores.  

Atribuições: Organizar e aplicar oficinas de formação de professores de séries iniciais 

da rede municipal com reflexão curricular teórico-prática. 

- Carga horária: 24 horas  

 - Remuneração: R$ 3.120,00 

Área 3 : Educação Especial: 1 vaga 

Perfil: Cursando mestrado ou doutorado em educação, desenvolvendo pesquisa na 

área de Educação especial. Experiência como professor/a ou coordenador/a no  
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Atendimento Educacional Especializado de alunos na Educação Especial, com ênfase 

nas dificuldades de comunicação. Experiência  na  formação de professores. 

Atribuições: Organizar e aplicar oficinas de formação de professores de séries iniciais 

da rede municipal com reflexão curricular teórico-prática. 

- Carga horária: 24 horas  

 - Remuneração: R$ 3.120,00 

Área 4: Gestão da Ed. Infantil  1 vaga 

Perfil: Cursando mestrado ou doutorado em educação, desenvolvendo pesquisa na 

área de gestão escolar.  Experiência na Formação de professores  para Educação 

Infantil e na gestão pedagógica na escola pública.  

Atribuições: Organizar e aplicar oficinas de formação de professores de séries iniciais 

da rede municipal com reflexão curricular teórico-prática. Compor a equipe de 

acompanhamento e mediação de grupos de estudo com profissionais da gestão da 

Educação Infantil e séries iniciais do Ensino Fundamental do município.  

- Carga horária: 36 horas  

 - Remuneração: R$ 7.800,00 

 

1 O projeto tem como objetivo realizar formação continuada de profissionais  que atuam 

na Educação Infantil e Séries iniciais da Lapa.  

2  Inscrições: 

2.1 – As inscrições serão realizadas de 30 de julho até 1 de agosto de 2019 às 9h. 

2.2- Os/As candidatos/as deverão enviar seu Currículo atualizado em arquivo pdf para 

o e-mail andreacordeiroufpr@gmail.com 

 2.3 - É de responsabilidade do/a candidato/a, caso não receba qualquer informação no 

prazo acima, verificar eventuais problemas de comunicação e retorno de informação. 

4.6 - Não será avaliado o/a candidato/a que não apresentar os requisitos exigidos 

neste Edital, ou aquele que apresentar documentos e/ou informações não confirmados. 

3 Seleção: 

3.1- A Coordenação do Curso será a responsável pela seleção dos/as candidatos/as.  
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3.2 – O resultado oficial será comunicado por email e no site do Setor de Educação 

http://www.educacao.ufpr.br/portal no dia 01 de agosto de 2019. 

4 Disposições Finais: 

4.1 - Qualquer irregularidade identificada pelas profissionais que farão a seleção 

provocará a eliminação do/a candidato/a, anulando-se todas as condições 

decorrentes de sua inscrição. 

4.2 - Caso haja mais de um candidato aprovado por vaga a Coordenação indicará o    

segundo colocado para reserva técnica do projeto. 

5  Os casos omissos serão decididos pela Coordenação do Curso. 

 

Curitiba, 29 de julho de 2019. 

 

Coordenação do Curso Formação Continuada dos Profissionais da Rede Municipal de 

Educação da Lapa-PR 

 


