
Universidade Federal do Rio de Janeiro  

Centro de Filosofia e Ciências Humanas  
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EDITAL DE SELEÇÃO DE ALUNO PARA O CURSO DE 
ESPECIALIZAÇÃO SABERES E PRÁTICAS NA EDUCAÇÃO BÁSICA – 

CESPEB 2021 

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 nº 181 da turma 2021 da Ênfase em Ensino de 
Língua Portuguesa.  
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III - Da documentação exigida para inscrição: 

Onde se lê: 

 

(a)  Diploma de Licenciatura em Letras, digitalizado frente e verso, observando-se o Item II, letra b; 

(b)  Curriculum Vitae ou Lattes com documentação comprobatória da experiência relatada neste; 

(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)  Documento de Identificação (Registro Geral - RG), em que conste a naturalidade do candidato, 
com foto, frente e verso.  Não aceitaremos cópia do documento de habilitação (CNH), nem 
documentos emitidos pelos conselhos de classes. 

(e)  Comprovante atualizado de atividade no magistério digitalizado; 

(f)  Formulário de inscrição preenchido (Anexo 2). Observação: A seleção dos candidatos levará em 
conta, também, a análise das informações contidas no formulário de inscrição, por essa razão, 
todos os campos do formulário são de preenchimento obrigatório. 

Leia-se: 

 

(a)  Diploma de Licenciatura em Letras, digitalizado frente e verso, observando-se o Item II, letra b; 

(b)  Curriculum Vitae ou Lattes com documentação comprobatória; 

(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)  Documento de Identificação (Registro Geral - RG), em que conste a naturalidade do candidato, 



com foto, frente e verso.  Não aceitaremos cópia do documento de habilitação (CNH), nem 
documentos emitidos pelos conselhos de classes. 

(e)  Formulário de inscrição preenchido (Anexo 2). Observação: A seleção dos candidatos levará 
em conta, também, a análise das informações contidas no formulário de inscrição, por essa razão, 
todos os campos do formulário são de preenchimento obrigatório. 
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V – Da inscrição:  

Onde se lê:   

(b.1) Diploma de Licenciatura em Ciências Biológicas ou Ciências da Natureza, frente e 
verso.  

Leia-se:  

(b.1) Diploma de Licenciatura em Letras, frente e verso. 

 


