
 

 
 

 

 

 

EDITAL PREAE Nº 31, DE 03 DE ABRIL DE 2014. 

 

Processo seletivo visando à seleção de 

candidatos para a contratação de 

serviços de pessoa física, por prazo 

determinado, para execução de 

atividades do Projeto “Formação 

Continuada: Socioeducadores de MS”. 

 

A PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO, CULTURA E ASSUNTOS ESTUDANTIS da 

Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, torna público o presente Edital 

para abertura das inscrições, visando a seleção de candidato para a contratação de 

serviços prestados de pessoa física, por prazo determinado, para execução de atividades 

do projeto: “Formação Continuada: Socioeducadores de MS”, sob a Coordenação da 

Professora Dra. Carina Elisabeth Maciel. 

 

1. DA ESPECIFICAÇÃO: 

 

Serão oferecidas 06 (seis) vagas para serviços prestados de pessoa física, na função de 

ministrantes do curso sendo: 

 

1.1 Gestão democrática e a Rede (01 vaga) 

- Experiência na formação de socioeducadores; 

- Experiência em gestão no campo da socioeducação; 

- Disponibilidade de horário compatível com as exigências do projeto; 

- Formação superior, preferencialmente com mestrado em área correlata à educação; 

- Não ser servidor público da ativa. 

 

1.2 O Projeto Político-Pedagógico na Socioeducação (01 vaga) 

  - Experiência comprovada na área na formação de socioeducadores, há mais de 04 

anos; 

- Disponibilidade de horário compatível com as exigências do projeto; 

- Residir em Campo Grande/MS; 

- Formação superior, preferencialmente com mestrado em Educação; 

- Não ser servidor público da ativa. 

 

1.3 Organização e planejamento dos trabalhos de replicação (01 vaga) 

- Experiência na formação de socioeducadores; 

- Experiência em gestão e planejamento no campo da socioeducação; 

- Disponibilidade de horário compatível com as exigências do projeto; 

- Formação superior, preferencialmente com mestrado em área correlata à educação; 

- Não ser servidor público da ativa. 

  

1.4 Estudo de Caso – intervenções da rede (01 vaga) 

- Experiência comprovada na área na formação de socioeducadores, há mais de 04 anos; 

- Disponibilidade de horário compatível com as exigências do projeto; 

- Residir em Campo Grande/MS; 



 

 
 

- Formação superior, preferencialmente com mestrado em Educação; 

- Não ser servidor público da ativa. 

 

1.5 Os instrumentos metodológicos da socioeducação: do conceito à prática (01 

vaga) 

- Experiência na formação de socioeducadores; 

- Experiência em gestão no campo da socioeducação; 

- Disponibilidade de horário compatível com as exigências do projeto; 

- Formação superior, preferencialmente com mestrado em área correlata à educação; 

- Não ser servidor público da ativa. 

 

1.6 Planejamento das ações no sistema socioeducativo 

- Experiência na formação de socioeducadores; 

- Experiência em gestão no campo da socioeducação; 

- Disponibilidade de horário compatível com as exigências do projeto; 

- Formação superior, preferencialmente com mestrado em área correlata à educação; 

- Não ser servidor público da ativa. 

 

2. DA CARGA HORÁRIA, REMUNERAÇÃO E DURAÇÃO: 

 

2.1 - CARGA HORÁRIA: 

 

De acordo com os itens: 

 

1.1 05 horas/aula 

1.2 05 horas/aula 

1.3 05 horas/aula 

1.4 05 horas/aula 

1.5 05 horas/aula 

1.6 05 horas/aula 

 

2.2 – REMUNERAÇÃO E VIGÊNCIA 

(Contratação a partir da emissão da Nota de Empenho, conforme previsão a baixo, ou 

seja, podendo haver alteração na quantidade de meses de prestação de serviços e 

conseqüentemente na quantidade de pagamentos) 

  

Valores brutos, de acordo com os itens: 

Item Valor Unitário Valor Total Vigência 

1.1 R$ 120,00 R$600,00 02 a 04/09/13 

1.2 R$ 120,00 R$600,00 02 a 04/09/13 

1.3 R$ 120,00 R$600,00 02 a 04/09/13 

1.4 R$ 120,00 R$600,00 02 a 04/09/13 

1.5 R$ 120,00 R$600,00 02 a 04/09/13 

1.6 R$ 120,00 R$600,00 02 a 04/09/13 

 

3 – DA INSCRIÇÃO: 

     

3.1 – PERÍODO: 03 a 09 de abril de 2014. 

 



 

 
 

3.2 – PROCEDIMENTOS PARA INSCRIÇÃO: 

a) Enviar até o dia 9 de abril de 2014, por e-mail, para: escoladeconselhos@ufms.br 

com cópia para o e-mail escola.formacao13@gmail.com contendo em anexo: 

I. Curriculum Vitae ou Currículo Lattes; 

II. Carta de intenção. 

III. Preencher e enviar a ficha de inscrição (anexo I) 

b) Não será aceita inscrição via fax ou qualquer outro método não previsto neste edital.  

c) O candidato ao se inscrever, deverá apresentar Certidões Negativas da Receita 

Federal e do Ministério do Trabalho. 

 

4 – DA SELEÇÃO: 

 

4.1 – PERÍODO DE SELEÇÃO: dias 10 de abril de 2014 

 

4.2 – DATA E DIVULGAÇÃO DA SELEÇÃO: a divulgação será feita, no dia 11 de 

abril de 2014, por meio do endereço eletrônico: http://www.preae.ufms.br 

 

4.3 – CRITÉRIO DE SELEÇÃO: O processo seletivo será realizado em duas etapas, 

conforme descritas abaixo:  

a) Análise do Curriculum Vitae, (ou Currículo Lattes) 

b) Carta de Intenção (anexo II) 

c) ficha de inscrição (anexo I) 

d) tempo de atuação com projetos em socioeducação da SDH; 

e) comprovada experiência como ministrante de conteúdos socioeducativos 

 

O resultado da análise do Curriculum Vitae (ou Currículo Lattes) e da Carta de Intenção 

será divulgado no endereço eletrônico http://www.preae.ufms.br até o dia 11 de abril 

de 2014. 

 

Os candidatos classificados serão convocados para atuar como prestadores de serviço 

(pessoa física) nas atividades do projeto.  

 

A relação por ordem de classificação, dos candidatos aprovados será publicada no 

endereço eletrônico http://www.preae.ufms.br, até o dia 10 de abril de 2014 

 

5 - DA COMISSÃO 

 

A seleção será realizada por: Jeremias Sobrinho – Gestor do Projeto,  Professora Drª 

Carina Elisabeth Maciel – Coordenadora do Projeto e Antonio Angelo Motti – 

Coordenador do Programa Escola de Conselhos/PREAE/UFMS. 

 

 

 

 

 

VALDIR SOUZA FERREIRA 

 

 

 

 

mailto:escola.formacao13@gmail.com
http://www.preae.ufms.br/


 

 
 

 

Anexo I do Edital Preae n° 31, de 03 de abril de 2014. 

Ficha de Cadastro para Prestadores de Serviços 

DADOS PESSOAIS 

NUMERO DO CPF*: ___________________________________________________________ 

NOME COMPLETO*: __________________________________________________________ 

SEXO*: M (   )    F (    )       DATA DE NASCIMENTO*: _______/_______/____________ 

NOME DO PAI: _______________________________________________________________ 

NOME DA MAE*: _____________________________________________________________ 

CIDADE NASC. *: _________________________________________ UF*:_______________ 

ESCOLARIDADE: ____________________________________________________________ 

SIT.NACIONALIDADE: ________________________ESTADO CIVIL: _________________ 

IDENTIDADE Nº *: ________________________ ORGAO EXPEDIDOR*: ______________ 

UF*: _______ DATA EXPEDICAO*: _______/________/____________. 

TIT.ELEITORAL Nº*: ____________________________________________UF*: _________ 

ZONA*: ____________SECAO*: ___________ DATA DE EMISSAO*:____/_____/_______ 

CART. TRABALHO Nº*: ______________________ SERIE*: ___________ UF*: _________ 

DATA EXPEDICAO*: ______/______/_________ PIS/PASEP Nº*: _____________________ 

ENDEREÇO RESIDENCIAL 

LOGRADOURO*: ____________________________________________________ Nº*: ____ 

COMPLEMENTO: _____________________________________________________________ 

BAIRRO*: _________________________________________________________________ 

MUNICIPIO*: ____________________________________________UF*: _________ 

PAIS*: __________________________ CEP*: ______________ CX POSTAL : ___________ 

TELEFONE*: CASA: (____) __________-___________  CEL (____) __________-_________ 

COM./REC: (____) ____________-_____________ 

E-MAIL*: ___________________________________________________________________ 

DADOS BANCÁRIOS 

BANCO*: ___________________________________ AGENCIA Nº*: _____________ 

NUMERO DA CONTA CORRENTE*: ____________________________________________ 

ENDEREÇO AGÊNCIA*: _______________________________________________________ 

MUNICIPIO*: __________________________________________________UF*: _________ 

_________________________________, ______ de _____________________ de __________. 

____________________________________________________ 

ASSINATURA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

Anexo II do Edital Preae n° 31, de 03 de abril de 2014. 

  

Na Carta de Intenção, deve ter em média uma página e o candidato deve manifestar 

sua disponibilidade em cumprir com as obrigações da função pretendida. Além disso, 

deve abordar seu nível de conhecimentos na área exigida para a vaga pretendida.  

 

CARTA DE INTENÇÃO (MODELO) 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Local e data). 

 

Para: 

 

Comissão Coordenadora do Processo Seletivo de Candidatos ao processo Seletivo 

para contratação de Prestadores de Serviços para execução de atividades do projeto 

“FORMAÇÃO CONTINUADA DE SOCIOEDUCADORES DE MS”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Eu, (nome), apresento a seguir de forma resumida, minha formação, os 

conhecimentos e as experiências que possuo relacionados com as atividades que 

pretendo desenvolver no projeto “FORMAÇÃO CONTINUADA DE 

SOCIOEDUCADORES DE MS”. 

 

Na função de .............  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

(Nome Completo do Candidato) 

 

 

 


