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EDITAL DE SELEÇÃO DE ALUNO PARA O CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO 

SABERES E PRÁTICAS NA EDUCAÇÃO BÁSICA – CESPEB 2019 

 
A Coordenação do Curso de Especialização Saberes e Práticas na Educação Básica - 
CESPEB da Universidade Federal do Rio de Janeiro no poder de suas atribuições solicita 
que seja retificado o Edital de Seleção da turma 2019 da Ênfase em Alfabetização, 
leitura e escrita. 
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II – Da inscrição: 
 
Onde se lê:  
 
(a) A inscrição dos candidatos às vagas do Curso de Especialização Saberes e 
Práticas da Educação Básica (CESPEB) com ênfase em Alfabetização, leitura e escrita 
estará aberta no período de 26/11/2018 a 05/12/2018, através do e-mail 
inscrição.cespeb@gmail.com designando em assunto “Inscrição – Ênfase em  
Alfabetização, leitura e escrita”. 

 
 

Leia-se: 
 
(b) A inscrição dos candidatos às vagas do Curso de Especialização Saberes e 
Práticas da Educação Básica (CESPEB) com ênfase em Alfabetização, leitura e escrita 
estará aberta no período de 26/11/2018 a 05/12/2018, através do e-mail 
inscricao.cespeb@gmail.com designando em assunto “Inscrição – Ênfase em  
Alfabetização, leitura e escrita”. 
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IV – Do recurso: 
 
Onde se lê: 
 
O candidato que desejar interpor recurso ao final de cada etapa do processo seletivo 
deverá fazê-lo através do e-mail inscrição.cespeb@gmail.com designando em assunto 
“Interposição de recurso – Ênfase em Alfabetização, leitura e escrita”. O resultado da 
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avaliação do recurso será publicado na página da Faculdade de Educação da UFRJ - 
www.educacao.ufrj.br (Anexo 3). 
 

 
Leia-se: 
 
O candidato que desejar interpor recurso ao final de cada etapa do processo seletivo 
deverá fazê-lo através do e-mail inscricao.cespeb@gmail.com designando em assunto 
“Interposição de recurso – Ênfase em Alfabetização, leitura e escrita”. O resultado da 
avaliação do recurso será publicado na página da Faculdade de Educação da UFRJ - 
www.educacao.ufrj.br (Anexo 3). 
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ANEXO 3 

CALENDÁRIO DA SELEÇÃO -CESPEB 2019 

ÊNFASE EM ALFABETIZAÇÃO, LEITURA E ESCRITA 

 
Onde se lê:  

Processo Seletivo Período Observações 

Período de inscrição 

26/11/2018 

a 

05/12/2018 

Por email 

inscrição.cespeb@gmail.com 

1ª etapa: 

Exame da documentação 

06/12/ 2018 

a 

10/12/2018 

------------ 

 
 
Leia-se: 
 

Processo Seletivo Período Observações 

Período de inscrição 

26/11/2018 

a 

05/12/2018 

Por email 

inscricao.cespeb@gmail.com 

1ª etapa: 

Exame da documentação 

06/12/ 2018 

a 

10/12/2018 

------------ 
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