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EDITAL PARA SELEÇÃO DE BOLSISTAS – 01/2020 

 

 A Coordenação do Projeto Avaliação de Impacto de Programas de Formação Docente: uma 

análise a partir do Curso de Aperfeiçoamento Escola da Terra (2015, 2016 e 2018) e do Pacto 

Nacional Pela Alfabetização na Idade Certa - PNAIC (2015, 2016 e 2017), no Rio Grande do 

Norte, torna pública a abertura de inscrições para a seleção de bolsistas para atuar em atividades 

de pesquisa do referido projeto, nos termos deste Edital. 

 

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

1.1 O Projeto Avaliação de Impacto de Programas de Formação Docente: uma análise a partir 

do Curso de Aperfeiçoamento Escola da Terra (2015, 2016 e 2018) e do Pacto Nacional Pela 

Alfabetização na Idade Certa - PNAIC (2015, 2016 e 2017), no Rio Grande do Norte,  tem 

como objetivo principal avaliar o impacto da formação continuada de profissionais da 

educação básica ofertada pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), no 

contexto do Programa de Formação Continuada de Profissionais da Educação Básica 

(PROFORMAÇÃO), tendo como foco o Curso de Aperfeiçoamento Escola da Terra e o Pacto 

Nacional Pela Alfabetização na Idade Certa (PNAIC). 

1.2 As atividades a serem realizadas pelos bolsistas selecionados estarão definidas em planos de 

trabalho formulados pelos pesquisadores integrantes da pesquisa. 

 

2. DAS VAGAS, AUXÍLIO FINANCEIRO E VALIDADE DAS BOLSAS  

2.1 São dispostas 03 vagas para discentes matriculados nos cursos de Pedagogia Presencial 

(campus Natal) e Pedagogia a Distância da UFRN. 

2.2 O valor do auxílio financeiro destinado aos bolsistas é de R$600. 

2.3 As bolsas ofertadas nesta seleção terão validade inicial de 15 (quinze) meses, podendo ser 

prorrogadas ou rescindidas antes do prazo previsto, a critério da coordenação do projeto. 

2.4 É vetado o acúmulo de bolsas.  



 

 

3. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS SOBRE A INSCRIÇÃO 

3.1 As inscrições serão gratuitas. 

3.2 O candidato deve estar regularmente matriculado em curso de Graduação em Pedagogia da 

UFRN, na modalidade a distância ou na modalidade presencial do campus Natal. 

3.3 Estarão aptos à inscrição nesta seleção apenas os discentes que estiverem cursando no mínimo 

o quarto e no máximo o sexto período de seus referidos cursos.  

3.4 O candidato deverá se certificar de que preenche o perfil e competências esperados para as 

atividades a serem desenvolvidas, conforme o Anexo I deste Edital. 

3.5 Em virtude do contexto de pandemia da COVID-19, que impele a realização das atividades 

no formato remoto, os candidatos deverão se certificar que têm acesso a infraestrutura 

adequada para o desenvolvimento das atividades da pesquisa – computador (desktop e/ou 

notebook) e acesso estável à internet. 

3.6 O candidato deverá estar apto a iniciar as atividades relativas ao projeto de forma imediata. 

3.7 O candidato selecionado deve ter disponibilidade para a realização das atividades definidas 

em plano de trabalho, sem sobreposição de suas atividades acadêmicas regulares. 

3.8 Todas as informações prestadas no processo de seleção serão de inteira responsabilidade do 

candidato. 

3.9 A Coordenação do Projeto não se responsabiliza pelo não recebimento de solicitação de 

inscrição via Internet por motivos de ordem técnica de computadores, falhas de comunicação 

e outros fatores de ordem técnica que impossibilitem a transferência e o registro de dados. 

 

4. DO PROCESSO DE INSCRIÇÃO 

4.1 A inscrição será feita exclusivamente via Internet, conforme cronograma presente no Anexo 

II deste edital, observando o horário local e os seguintes procedimentos: 

- acessar o endereço https://forms.gle/GxeQrk2FX2N4pXgKA, através do qual encontra-

se disponível este Edital e o Formulário de Inscrição; 

- preencher integralmente o Formulário de Inscrição de acordo com as instruções 

constantes nele. 

4.2 Os seguintes documentos deverão ser anexados ao Formulário de Inscrição, em formato PDF:  

- comprovante de matrícula na UFRN; 

- cópia de currículo cadastrado na Plataforma Lattes; 

- histórico acadêmico atualizado. 

 

5. DO PROCESSO DE SELEÇÃO 

5.1 O processo de seleção dos candidatos será realizado conforme cronograma presente no Anexo 

II deste edital. 

https://forms.gle/GxeQrk2FX2N4pXgKA


 

5.2 O processo de seleção será realizado pelo(s) pesquisador(es) do projeto e consistirá na análise 

de currículo e entrevista com o candidato. 

5.3 Em razão da pandemia da COVID-19, a entrevista será realizada de forma remota em dia, 

hora e plataforma a serem definidas pelos pesquisadores responsáveis pela seleção e 

informadas ao candidato com antecedência via correio eletrônico (e-mail) indicado no ato da 

inscrição. É, portanto, de inteira responsabilidade do candidato a verificação de seu correio 

eletrônico para tomar ciência das informações acerca de sua entrevista. 

 

6.  DO RESULTADO 

6.1 O resultado da seleção será divulgado no site do Centro de Educação, no endereço 

https://ce.ufrn.br/, conforme cronograma (Anexo II). 

 

7. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS  

7.1 O presente edital tem validade de 6 (seis) meses, podendo ser prorrogado por igual período. 

7.2 Os candidatos aprovados no processo seletivo e não selecionados devido à quantidade de 

bolsas disponíveis poderão ser aproveitados em seleções futuras que possam vir a ser 

realizadas de acordo com a disponibilidade de eventuais vagas e a validade do certame.  

7.3 Os casos omissos a este Edital serão tratados pela Coordenação do Projeto.   

 

 

NATAL, 26 DE AGOSTO DE 2020 

 

 

____________________________________________ 

PROFA. DRA. JACYENE MELO DE OLIVEIRA 

COORDENADORA DO PROJETO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ce.ufrn.br/


 

ANEXO I -  PERFIL E COMPETÊNCIAS 

 

Formação 

Graduação em andamento no curso de 

Pedagogia Presencial (campus Natal) e a 

distância da UFRN. 

Perfil e Competências 

Noções de informática básica (Word, 

Excel, Power Point, formulários online); 

noções de ferramentas e recursos de 

comunicação síncronas; interesse na 

temática da pesquisa; ter cursado 

componentes curriculares vinculados à 

pesquisa científica.  

Resumo das atividades a serem 

realizadas 

Pesquisa bibliográfica sobre formação 

continuada e sobre os cursos avaliados; 

auxílio na formulação, aplicação e 

acompanhamento de questionários e 

entrevistas; auxílio na compilação, 

sistematização e análise de dados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO II – CRONOGRAMA 

 

CRONOGRAMA 

Publicação do Edital 26/08/2020 

Período de Inscrição 27/08/2020 a 02/09/2020 

Divulgação das inscrições confirmadas 03/09/2020 

Interposição de recurso (inscrição) A partir do dia seguinte à divulgação do 

resultado das inscrições confirmadas, por um 

período de 24 horas. 

Entrevistas 08/09/2020 a 11/09/2020 

Resultado Final  Na data provável de 16/09/2020 

 


