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EDITAL DE SELEÇÃO DE ALUNO PARA O CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO 

SABERES E PRÁTICAS NA EDUCAÇÃO BÁSICA – CESPEB 2019 

De ordem das Diretoras da Faculdade de Educação e do Colégio de Aplicação da 
UFRJ, e de acordo com a legislação em vigor, a Coordenação de Pós-Graduação da 
FE e a Coordenação Geral do CESPEB tornam públicos, para ciência dos 
interessados, os procedimentos relativos à seleção dos candidatos para o curso 
criado pelo processo de nº 23079.050161/2015-21, abaixo discriminados: 

 
I – Do Curso de Especialização CESPEB com previsão em 2019: 

Ênfase em Ensino de Sociologia – 35 vagas 

(a) O Curso de Especialização possui natureza presencial, com aulas às segundas-
feiras e quartas-feiras de 18h30 às 21h30. Eventualmente, as aulas poderão ocorrer 
aos sábados com o desenvolvimento de horas complementares. 
 
(b) A realização das aulas acontecerá preferencialmente na Faculdade de Educação, 
no Campus da Praia Vermelha.  
 
(C) O curso tem previsão de início das aulas em 11/03/2019 com desenvolvimento 
máximo em 3 semestres letivos (Anexo 1). O prazo final para defesa do Trabalho de 
conclusão de curso (monografia) está previsto até junho de 2020. 
 
 
II – Da inscrição: 
 
(a) A inscrição dos candidatos às vagas do Curso de Especialização Saberes e Práticas 
da Educação Básica (CESPEB) com ênfase em Ensino de Sociologia estará aberta no 
período de 28/01/2019 a 08/02/2019, através do e-mail 
inscricao.cespeb@gmail.com, designando em assunto: “Inscrição – Ênfase em 
Ensino de Sociologia”. 
 
(b) Poderão inscrever-se, no curso acima discriminado, os portadores de diploma de 
Licenciatura em Ciências Sociais ou de Licenciatura em Sociologia, reconhecido 
pelo MEC, que estejam preferencialmente em atividade no magistério público. 
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III – Da documentação exigida para inscrição: 
 
Todos os documentos devem ser anexados e enviados por e-mail no ato da 
inscrição. O não envio de um dos documentos exigidos implica na anulação da 
inscrição no processo seletivo. 
 
a) Diploma de Licenciatura em Ciências Sociais ou de Licenciatura em Sociologia 
digitalizado frente e verso; 
b) Curriculum Vitae ou Lattes; 
c) Carta de apresentação do candidato com justificativa para o ingresso no Curso de 
Especialização (mínimo de 1 lauda, máximo de 3 laudas – fonte Times New Roman, 
tamanho 12); 
d) Carteira de Identidade (RG) e CPF digitalizados frente e verso (não será aceita 
como documento de identificação a carteira de motorista CNH); 
e) Comprovante atualizado de atividade no magistério digitalizado; 
f) Formulário de inscrição preenchido (Anexo 2). 

 
Parágrafo único – Não serão aceitas carteiras de identidade de outra natureza que 
não aquela discriminada no item (III.d). 

 

III – Da seleção: 
 
(a) A seleção será feita em 2 etapas: (1ª) exame da documentação  e (2ª) entrevista, 
conforme cronograma em anexo (Anexo 3);  

(b) Só serão encaminhados à 2ª etapa os candidatos que forem selecionados na 1ª; 

(c) As entrevistas dos candidatos encaminhados à 2ª etapa serão realizadas no 
período de 18/02 a 19/02 de 2019,conforme escala a ser divulgada; 

(d) A divulgação do resultado de cada etapa do processo seletivo será realizada no 
site da Faculdade de Educação da UFRJ - www.educacao.ufrj.br, de acordo com o 
calendário da seleção estabelecido no Anexo 3 deste edital. 

(e) A divulgação do resultado final ocorrerá dia 22 de fevereiro de 2019. 

 

 

 

http://www.educacao.ufrj.br/


 3 

IV – Do recurso: 
 
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 Ensino de Sociologia”. O resultado 
da avaliação do recurso será divulgado no site da Faculdade de Educação da UFRJ - 
www.educacao.ufrj.br (ver Anexo 3). 

V – Da matrícula: 
 
(a) A matrícula dos candidatos selecionados será efetuada presencialmente no 
período de 25 até 28 de fevereiro de 2019, das 10h às 15h, na Coordenação do 
CESPEB, sala 240, no Prédio da Faculdade de Educação, no Campus da Praia 
Vermelha, situada à Av. Pasteur, nº 250 - fundos, tel: 3938-5130. 
 
(b) A matrícula será realizada presencialmente. No ato da matrícula, os candidatos 
deverão apresentar (i) o formulário de inscrição impresso (preenchido e assinado), 
(ii) os originais e, (iii) as cópias de todos os documentos enviados anteriormente 
para a inscrição, acrescidos de: 

(b.1) Original e cópia do Histórico Escolar da Licenciatura em Ciências Sociais e 
Licenciatura em Sociologia; 
(b.2) Documentação comprobatória da experiência relatada no Curriculum 
Vitae ou Lattes, com cópias; 
(b.3) Original e cópia do Título de Eleitor, e Certificado de Reservista; 
(b.4) Original e cópia da Certidão de Casamento (em caso de mudança de 
nome); 
(b.5) 1 foto 3x4. 

 
(c) Os candidatos que não puderem comparecer pessoalmente ao ato da matrícula 
poderão se matricular por procuração com firma reconhecida; 
 
(d) As aulas terão início no dia 11 de março de 2019. 
 

 Rio de Janeiro, 05 de dezembro 2018. 

Carmen Teresa Gabriel 
Diretora da Faculdade de Educação 

 
 

Aprovado no Conselho Diretor do Colégio de Aplicação em 04/12/2018 e  
na 10ª sessão Ordinária da Colenda Congregação da Faculdade de Educação em 

11/12/2018. 
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ANEXO 1 

 
 

CALENDÁRIO DO CURSO - CESPEB  
 

ÊNFASE EM ENSINO DE SOCIOLOGIA 2019 

 
Semestres Período Atividades 

1º 11/03 a 18/07/2019 
Aulas presenciais e atividades 

complementares 

2º 06/08 a 10/12/2019 
Aulas presenciais e atividades 

complementares 

3º 01/01/2020 a 30/06/2020 
Escrita e defesa final do Trabalho 

de conclusão de curso 
(monografia) 
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Anexo2 

Ficha de Inscrição do Processo Seletivo 2019 
 
 

 

 
 

 

 

 

Ênfase: Ensino de Sociologia 

 
 
 

 

Nº de inscrição: 

 

 

 

Foto 

3X4 

Nome: 
 
 

Data de nascimento: 
 

Sexo: 
 

Estado civil: 
 

 

Mãe: 
 
 

Pai: 
 
 

Endereço: 
 
 

Bairro: 
 

CEP: 
 

Cidade: Estado: 
 

DDD: 
 

Tel. residencial: DDD: Tel. celular: 
 

 

DDD: 
 

FAX: DDD: Tel. para recados: 
 

E-mail: 
 

 

Número de identidade: 
 

Órgão: Data de expedição: 
 

Certificado de Pessoa Física (CPF): 
 
 

Título de eleitor: 
 

Zona: Seção: Estado: 
 

Certificado de reservista: 
 

Ministério: 
 

Estado: 
 

Ocupação atual / Cargo: 

Instituição / Empresa: 
 

DDD: 
 

Tel. comercial: 
 

DDD: FAX: 
 

E-mail do trabalho: 
 
 

Formação Acadêmica: 
 

Graduação: 
 

Instituição: 
 

Conclusão: 
 

Pós-Graduação (Especialização): 
 

Instituição: 
 

Conclusão: 
 

Mestrado: 
 

Instituição: 
 

Conclusão: 
 

 
 
 
 

Em, ______ / ______ /____________. 

 

_______________________________ 
 

Assinatura do candidato 



 6 

Universidade Federal do Rio de Janeiro 
Centro de Filosofia e Ciências Humanas 
Faculdade de Educação / Colégio de Aplicação 
Pós-Graduação Lato Sensu 

 

ANEXO 3 
 

CALENDÁRIO DA SELEÇÃO -CESPEB 2019 - ÊNFASE EM ENSINO DE SOCIOLOGIA 
 

Processo Seletivo Período Observações 

Período de inscrição 

28/01/2019 

a 

08/02/2019 

(até às 23:59h) 

Por email 

inscricao.cespeb@gmail.com 

1ª etapa: 

Exame da documentação 
12/02/2019 ------------ 

Divulgação de resultados 

1ª Etapa 

13/02/2019 

(após às 15h) 

Divulgação na página da FE 
www.educacao.ufrj.br 

Interposição de Recurso 
14/02/2019 

(até às 23:59h) 

Por email 

inscricao.cespeb@gmail.com 

Resultado de Recurso 
15/02/2019 

(após às 15h) 

Divulgação na página da FE 
www.educacao.ufrj.br 

2ª Etapa: 

Entrevistas (duração  

aproximada de 20 minutos) 

18/02/2019 

a 

19/02/2019 

Sala 239 da Faculdade de 
Educação – UFRJ, campus Praia 

Vermelha 

Divulgação de resultados 

2ª Etapa 

20/02/2019 

(após às 15h) 

Divulgação na página da FE 
www.educacao.ufrj.br 

Interposição de Recurso 
21/02/2019 

(até às 23:59h) 

Por email 

inscricao.cespeb@gmail.com 

Resultado de Recurso  
22/02/2019 

(após às 15h) 

Divulgação na página da FE 
www.educacao.ufrj.br 

Resultado Final  
22/02/2019 

(após às 15h) 

Divulgação na página da FE 
www.educacao.ufrj.br 

Matrícula dos Aprovados 
25 a 28 de fevereiro 

de 2019 

Praia Vermelha - FE 

Sala 240, das 10h às 15h 

Início das aulas 11 de março de 2019 -------------- 
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