EDITAL DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO FUNDAEPE N.º 07/2014

A FUNDAÇÃO DIAMANTINENSE DE APOIO AO ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO –
FUNDAEPE, inscrita no CNPJ sob o número 02.799.206/0001-59, com sede na Rodovia MGT 367,
Km 583, n.º 5.000 – Bloco 06 do Campus JK - Alto da Jacuba em Diamantina (MG) – CEP.: 39.100000, por intermédio de sua Diretoria Executiva, no uso das atribuições que lhe conferem o artigo
24 do Estatuto da Entidade, torna público que realizará PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO
destinado a selecionar profissionais especializados para atender à necessidade de contratação
temporária para atuar no âmbito do Programa Travessia Nota 10 por Um Brasil Alfabetizado,
conforme descrito no Anexo I, tendo em vista a necessidade excepcional de mão de obra em razão
do Contrato de Prestação de Serviços celebrado com a Secretaria de Estado de Desenvolvimento
dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri e Norte de Minas - SEDVAN e o Instituto de Desenvolvimento
do Norte e Nordeste de Minas – IDENE.

1 – DA FORMA, PERÍODO E HORÁRIO DAS INSCRIÇÕES
As inscrições para as vagas reabertas do Processo Seletivo Simplificado serão recebidas das 08:00
horas do dia 12/03/2014 até as 23:59 horas do dia 24/03/2014.
O candidato deverá imprimir o Anexo III deste Edital, escanear, preencher, assinar e encaminhar
juntamente com o currículo para o email: fundaepe@fundaepe.org.br

2 – DOS CRITÉRIOS DE SELEÇÃO
A classificação dos candidatos inscritos será realizada mediante a análise dos currículos,
observados os critérios de pontuação descritos no Anexo I.
Serão selecionados para os cargos pretendidos os candidatos que obtiverem a maior pontuação.

3 – DO RESULTADO FINAL
A FUNDAEPE divulgará no dia 26/03/204, a partir das 17:00 horas, o resultado final deste
Processo Seletivo Simplificado.

Os casos omissos do presente Edital serão resolvidos pela Diretoria Executiva da FUNDAEPE.

Diamantina(MG), 11 de março de 2014.

_______________________________
Dulce Silva Pimenta
Diretora Executiva FUNDAEPE
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ANEXO I

CRITÉRIOS DE PONTUAÇÃO – ANÁLISE DE CURRÍCULOS
Pontos por
escolaridade

FORMAÇÃO ACADÊMICA
Nível superior em curso em qualquer área de formação

5,0

Nível superior completo em qualquer área de formação

7,0

Nível superior na área da educação (licenciatura e
bacharelados),

ligadas

10,0

10,0

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL

Exercício
de
atividades
diretamente
alfabetização de jovens e adultos.

PONTUAÇÃO
MÁXIMA

à

PONTOS A CADA
12 MESES OU
CICLOS/ FASES
COMPLETOS DE
EXPERIÊNCIA
PROFISSIONAL

PONTUAÇÃO
MÁXIMA

5,0

20,0

MÁXIMO DE PONTOS

20,0 pontos
PONTOS POR
TÍTULO /
CERTIFICADO

PONTUAÇÃO
MÁXIMA

Conclusão
de
cursos
complementares/capacitação
compatíveis com a formação do profissional.

2,0

10,0

Conclusão de curso de graduação adicional (além do
título apresentado como requisito específico)

5,0

5,0

Conclusão de curso de pós-graduação lato sensu

5,0

5,0

Conclusão de curso de pós-graduação stricto sensu –
Mestrado

5,0

10,0

Conclusão de curso de pós-graduação stricto sensu –
Doutorado

10,0

10,0

MÁXIMO DE PONTOS

-

70,0 pontos

CURSOS COMPLEMENTARES/CAPACITAÇÃO
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ANEXO II

CARGO: ASSESSORIA DE COORDENAÇÃO REGIONAL DE FORMAÇÃO
NÍVEL DE ESCOLARIDADE

LOCALIDADE

VAGAS

Jequitinhonha

01

Montes Claros

01

Nível Superior

Atribuições Gerais

Coordenar todas as ações de Formação e de Alfabetização
de Jovens e Adultos; acompanhar o processo de
ensino/aprendizagem no decorrer de toda a formação de
jovens e adultos; Coordenar a elaboração do planejamento
das formações continuadas mensais, em acordo às
necessidades e carências da ação alfabetizadora do Núcleo
de Formação sob sua responsabilidade. Coordenar as ações
extracurriculares
que
garantam
em
particular
à
continuidade dos estudos dos alfabetizandos do programa.

Habilitação e requisitos mínimos

Ter nível superior completo ou em curso, reconhecido pelo
MEC, demonstrados por meio de diploma, ou declaração no
ato da inscrição; Ter experiência profissional anterior em
educação, preferencialmente, em educação de jovens e
adultos, comprovada mediante declaração ou certificado de
participação em cursos de formação de Programas oficiais
do Governo nos últimos 05 anos; Ter domínio e experiência
no uso de computador (editoração de textos, planilhas e
etc.) e no acesso à internet, atestada a informação no ato
de sua inscrição, em sua ficha pessoal de inscrição; Ter
disponibilidade para viagens; Não possuir vínculo
empregatício em instituição pública ou particular.

Remuneração e Carga Horária

Remuneração R$1.086,95; Carga horária 40h/semana.

CARGO: ASSESSORIA DE ORIENTAÇÃO DE FORMAÇÃO
NÍVEL DE ESCOLARIDADE

LOCALIDADE

VAGAS

Jequitinhonha

02

Montes Claros

01

Nível Superior

Atribuições Gerais



Realizar a condução direta da formação inicial e continuada
dos
alfabetizadores
em
parceria
com
os
alfabetizadores/coordenadores de turma; Acompanhar o
processo de ensino/aprendizagem no decorrer de toda a
formação de jovens e adultos, nos municípios sob sua
responsabilidade; Coordenar a aplicação dos testes
cognitivos de entrada e saída, nos municípios de sua
responsabilidade; Consolidar os resultados dos testes
cognitivos
das
turmas/alfabetizandos
sob
sua
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responsabilidade. Garantir às acesso as informações sobre
matrícula na EJA nos sistemas municipal e estadual de
ensino.

Habilitação e requisitos mínimos

Ter nível superior completo ou em curso, desde que
comprovadamente modular ou EAD, demonstrados por meio
de diploma ou declaração da instituição de ensino superior,
no ato da inscrição; Ter experiência profissional anterior em
educação, preferencialmente, em educação de jovens e
adultos, comprovada mediante declaração ou certificado de
participação em cursos de formação de Programas oficiais
do Governo nos últimos 05 anos; Ter domínio e experiência
no uso de computador (editoração de textos, planilhas e
etc.) e no acesso à internet, atestada a informação no ato
de sua inscrição, em sua ficha pessoal de inscrição; Ter
disponibilidade para viagens; Não
possuir vínculo
empregatício em instituição pública ou particular.

Remuneração e Carga Horária

Remuneração R$869,56; Carga horária 40h/semana.
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ANEXO III

DADOS PESSOAIS
01 – NOME COMPLETO:
02 - NOME DO PAI:

03 - NOME DA MÃE:

04 - ENDEREÇO RESIDENCIAL (RUA, AV., PRAÇA):
07 - BAIRRO:

05 - NÚMERO:

08 - CIDADE:

11 - TELEFONE RESIDENCIAL:
15 - NACIONALIDADE

21 - CART. IDENTIDADE:
25 - TÍTULO DE
ELEITOR/UF:

09 - UF:

12 - CELULAR:

16 NATURALIZADO
SIM
NÃO

13 - DATA DE NASC.:

17 - ANO CHEGADA NO BRASIL

22 - DATA DE EMISSÃO:
26 ZONA:

06 - COMPLEMENTO:

27 SEÇÃO:

10 - CEP:

14 – NATURALIDADE/UF:
18 - SEXO

23 - ÓRGÃO EMISSOR/UF:

19 - ESTADO CIVIL:

24 - CPF:

28 - NÍVEL DE ESCOLARIDADE:
MÉDIO COMPLETO
SUPERIOR EM CURSO. Especificar: _______________
SUPERIOR COMPLETO. Especificar: _______________
PÓS GRADUAÇÃO/ESPECIALIZAÇÃO/MESTRADO/
DOUTORADO
OUTRO: Especificar: _____________________

29 – E-MAIL:
CARGO PRETENDIDO
Localidade:
Jequitinhonha
Assessoria de Coordenação Regional de Formação
Montes Claros
Assessoria de Orientação de Formação

VAGA:

ESCOLARIDADE
NÍVEL MÉDIO: Instituição: _________________________________________________ Ano de conclusão: _________
NÍVEL SUPERIOR EM CURSO: Instituição: ____________________________________ Ano de matrícula: __________
NÍVEL SUPERIOR: Especificar qual curso: ______________________________________________________________
Instituição: _________________________________________________________ Ano de conclusão: _________

CURSOS DE CAPACITAÇÃO/FORMAÇÃO COMPLEMENTAR
(O candidato poderá acrescentar quantas linhas forem necessárias)
Curso: _____________________________________________________________________________________________
Instituição: ____________________________________________________________________________________________
Carga Horária: ____________________________ Ano de Conclusão: ______________________
Curso: _____________________________________________________________________________________________
Instituição: ____________________________________________________________________________________________
Carga Horária: ____________________________ Ano de Conclusão: ______________________
Curso: _____________________________________________________________________________________________
Instituição: ____________________________________________________________________________________________
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Carga Horária: ____________________________ Ano de Conclusão: ______________________

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL
(O candidato poderá acrescentar quantas linhas forem necessárias)
Instituição: _________________________________________________________________________________________
Período: DE: ___/____/______ A ____/____/______ Cargo: ____________________________________________________
Atividades Exercidas: ____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
Instituição: _________________________________________________________________________________________
Período: DE: ___/____/______ A ____/____/______ Cargo: ____________________________________________________
Atividades Exercidas: ____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________

DECLARAÇÕES
( ) Declaro, junto à FUNDAEPE que detenho domínio e experiência no uso de computador (editoração de textos, planilhas e
afins.) dispondo de fácil acesso à internet;
( ) Declaro, junto à FUNDAEPE que tenho disponibilidade para viagens, não possuíndo vínculo empregatício em instituição
pública ou particular.
Atesto serem verdadeiras todas as informações por mim prestadas nesta Ficha de Inscrição, sob pena de a mim serem
imputadas as penalidades civis, administrativas e penais cabíveis.
Atesto ainda serem verídicos todos os documentos/cópias anexos a esta ficha de inscrição.
(Informar número de folhas anexadas: __________)
______________, ______ de ___________________________________ de 2014.

________________________________________________________________________________
Assinatura do Candidato (idêntica ao documento de identificação apresentado)

PARA USO EXCLUSIVO DA FUNDAEPE
Preenche requisitos gerais de habilitação para o
SIM
NÃO (Desclassificado)
Processo Seletivo Simplificado?
Preenche requisitos específicos de habilitação para o
SIM
NÃO (Desclassificado)
cargo pretendido?
FORMAÇÃO
EXPERIÊNCIA
CURSOS
QUESITOS
ACADÊMICA
PROFISSIONAL
COMPLEMENTARES/CAPACITAÇÃO
PONTOS
ALCANÇADOS
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