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EDITAL DE SELEÇÃO DE PROFESSORAS(ES) INICIANTES (EDUCAÇÃO 

INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL I E II e ENSINO MÉDIO) INTERESSADOS 

EM PESQUISA-FORMAÇÃO  PARA OS PRIMEIROS ANOS DE DOCÊNCIA 

 

O grupo de Estudos e Pesquisas em Didática e Formação de Professores (GEPED), torna 

público, para conhecimento dos interessados, que estará recebendo inscrições para a seleção 

de Professoras Iniciantes que atuem na Educação Infantil, no Ensino Fundamental I e II e no 

Ensino Médio, em redes públicas de ensino municipal, estadual ou federal situadas no estado 

do Rio de Janeiro, visando a participação em pesquisa-formação, mediante normas e 

condições especificadas no presente edital. 

1. APRESENTAÇÃO 

O Grupo de Estudos e Pesquisas em Didática e Formação de Professores (GEPED), integrante 

do Laboratório de Estudos e Pesquisas em Didática e Formação de Professores 

(http://www.leped-feufrj.com.br/site/grupos/geped/), vinculado à Faculdade de Educação e ao 

Programa de Pós-Graduação em Educação (PPGE) da Universidade Federal do Rio de Janeiro 

(UFRJ) desenvolve estudos que assumem como eixo de análise a formação e a prática 

profissional docente.  

Este é o escopo da pesquisa multicêntrica apoiada pelo Edital Universal do CNPq 2018 

“Pesquisa COM Professores Iniciantes: um estudo sobre indução profissional”, ação que 

envolve grupos de pesquisa de três universidades públicas situadas nas regiões Sudeste 

(UFRJ/ GEPED), Sul (UFSC/ FOPPE) e Nordeste (UECE/EDUCAS) do Brasil e que tem 

como objetivo investigar, por meio de uma pesquisa-formação, as possibilidades e os desafios 

da indução entre pares para o agir e reagir de professores em relação às dificuldades que 

afetam a docência em seus primeiros anos de exercício profissional. 

No estado do Rio de Janeiro, as ações de formação serão coordenadas pelos integrantes do 

grupo de pesquisa GEPED e acontecerão em dois núcleos: 1- Niterói, destinado aos 

professores iniciantes na carreira, que se encontram em exercício em escolas de educação 

infantil e ensino fundamental da Rede Municipal de Educação dessa cidade, em conformidade 

com a parceria estabelecida com a Secretaria Municipal de Educação de Niterói; 2- Rio, 

destinado aos professores iniciantes vinculados às diferentes redes públicas de ensino 

(municipais, estadual e federal) com atuação em uma das três etapas da educação básica 

(educação infantil, ensino fundamental e ensino médio). 

http://www.leped-feufrj.com.br/site/grupos/geped/
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2. OBJETO DO EDITAL 

O presente edital tem como objeto a seleção de até 12 professores da Rede Municipal de 

Educação de Niterói e de até 12 professores com atuação em diferentes redes públicas de 

ensino localizadas no estado do Rio de Janeiro para participarem de pesquisa-formação 

delineada como estratégia de indução profissional para docentes da Educação Infantil, do 

Ensino Fundamental e do Ensino Médio, com o objetivo de apoiar e acompanhar professores 

iniciantes no exercício profissional. 

3. REQUISITOS BÁSICOS PARA PARTICIPAR 

Para se candidatar é necessário: 

3.1 No caso de professores da Rede Municipal de Educação de Niterói: 

a) Ser professor efetivo de uma das unidades educacionais da Secretaria Municipal de 

Educação de Niterói; 

b) Estar em efetivo exercício da docência (lotado em sala de aula); 

c) Atuar em uma das seguintes etapas da Educação Básica e suas respectivas modalidades: 

Educação Infantil, Ensino Fundamental I ou Ensino Fundamental II 

d) Ter, no máximo, cinco anos de exercício no magistério, considerando toda sua trajetória 

profissional; 

e) Apresentar justificativa sobre seu interesse em participar da formação (até 2 laudas). 

3.2 No caso de professores de diferentes redes públicas de ensino localizadas no estado 

do Rio de Janeiro: 

a) Ser professor efetivo de uma instituição pública de ensino; 

b) Estar em efetivo exercício da docência (lotado em sala de aula); 

c) Atuar em uma das seguintes etapas da Educação Básica e suas respectivas modalidades: 

Educação Infantil, Ensino Fundamental I, Ensino Fundamental II ou Ensino Médio; 

d) Ter, no máximo, cinco anos de exercício no magistério, considerando toda sua trajetória 

profissional; 

e) Apresentar justificativa sobre seu interesse em participar da formação (até 2 laudas). 

4. SOBRE AS INSCRIÇÕES 

4.1 Período: de 27 de janeiro a 21 de fevereiro de 2020. 

4.2 Procedimento: A inscrição dar-se-á exclusivamente por meio do preenchimento do 

formulário on line disponível no endereço: (http://www.leped-

feufrj.com.br/site/grupos/geped/), onde devem ser anexados os seguintes documentos: a) 

comprovante de ingresso na rede (ato de nomeação/contrato de trabalho); b) comprovante da 

lotação em 2019 e 2020 (efetivo exercício da docência); c) justificativa do interesse em 

participar da formação. 

http://www.leped-feufrj.com.br/site/grupos/geped/
http://www.leped-feufrj.com.br/site/grupos/geped/
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4.3 Será desconsiderado o pedido de inscrição que estiver em desacordo com o estabelecido 

neste Edital, não havendo possibilidade de recurso. 

5. SOBRE A PROPOSTA DE FORMAÇÃO PARA OS PROFESSORES INICIANTES  

A proposta de formação está voltada  para  a indução  profissional, precisamente para 

professores que se encontram nos primeiros anos de exercício da docência, visando apoiá-los  

no  enfrentamento  das  dificuldades  que  afetam sua atuação como professor. Assume como 

propósito, de um lado, problematizar os desafios que permeiam o fazer docente nos primeiros  

anos do magistério (a exemplo de questões de natureza curricular, didática, avaliativa, ligadas 

a gestão da classe, à relação com os pares, com a gestão escolar e/ou ao relacionamento 

interpessoal com os estudantes, ou ainda ao tratamento de temas controversos na sala de aula 

e na escola) e, de outro, propiciar subsídios teórico-práticos para a construção de formas de 

enfrentamento no atual contexto político e pedagógico da escola e da sociedade brasileira. 

Os 24 participantes serão organizados em dois grupos de formação (GF), sendo um 

constituído exclusivamente de professores iniciantes pertencentes à Rede Municipal de 

Educação de Niterói (GF-Niterói), e o outro constituído de professores de diferentes redes 

públicas de ensino e com atuação em diferentes etapas da Educação Básica (GF-Rio) 

A iniciativa é gratuita para todos os professores iniciantes na profissão que dela participarem, 

com carga horária total de 72h, sendo 24 presencial e 48 de atividade de estudos prévios (a 

distância). A certificação, expedida pela Pró-Reitoria de Extensão da UFRJ, será destinada 

aos participantes que cumprirem 75% da carga horária prevista.  

As atividades a distância de estudos prévios serão desenvolvidas por meio de plataforma 

estruturada que propicie interface amigável e interativa, de modo a apoiar, interagir 

coletivamente, mediar e acompanhar os professores iniciantes ao longo da formação. O uso 

desta ferramenta pelos participantes da formação possibilitará dimensionar o cumprimento 

das 48 horas previstas.  

As 24 horas presenciais serão distribuídas em 8 encontros mensais (cada um com 3h), que 

acontecerão em uma unidade educacional da SME-Niterói, no caso do GF-Niterói, e na UFRJ 

campus da Praia Vermelha, no caso do GF-Rio. Os encontros mensais serão realizados às 

terças feiras, das 18h às 21h, de março a junho e de agosto a novembro de 2020, para o GF-

Rio e às quartas feiras, das 18h às 21h, de março a junho e de agosto a novembro de 2020, 

para o GF-Niterói. 

6. CRITÉRIOS DE SELEÇÃO 

6.1 A seleção dos candidatos que atenderem ao disposto no item 3 deste Edital considerará, 

tendo em vista a composição de cada Grupo de Formação (GF), os critérios que seguem e na 

ordem indicada: 

- Menor tempo de exercício profissional; 

- Conclusão mais recente da formação inicial (graduação); 
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- Motivações para participar da formação (justificativa). 

6.2 Em caso de empate, como critério geral, será considerado os candidatos mais jovens. 

6.3 Não haverá possibilidade de recurso em relação aos professores iniciantes selecionados 

para comporem os grupos de formação. 

7. CRONOGRAMA 

Divulgação do Edital de Seleção na página do LEPED/UFRJ e da 

Faculdade de Educação da UFRJ 

Até 24/01/2020 

Período de inscrição dos professores iniciantes interessados 27/01 a 28/02/2020 

Período de deferimento das inscrições  Até 03/03/2020 

Período de análise das candidaturas à formação Até 10/03/2020 

Divulgação do resultado da seleção Até 11/03/2020 

Início da formação 24 e 25/03/2020 

8. DISPOSIÇÕES FINAIS  

8.1 Qualquer alteração na execução deste Edital de Seleção será divulgada na página do 

LEPED (http://www.leped-feufrj.com.br/site/grupos/geped/). 

8.2 Os casos omissos deste Edital serão resolvidos pela Comissão de Seleção. 

 

Rio de Janeiro, 21 de janeiro de 2019 

.  

Giseli Barreto da Cruz 

Coordenadora do GEPED/LEPED UFRJ 

 

 

 

Comissão de Seleção 

 

Alessandra do Nascimento Santos Moraes 

Felipe da Silva Ferreira 

Giseli Barreto da Cruz 

Ingrid Cristina Barbosa Fernandes  

Leticia Costa da Silva Mesquita 

Leticia Oliveira Souza  

Roberta Pereira de Paula Rodrigues  

 

 

 

http://www.leped-feufrj.com.br/site/grupos/geped/

