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Inscrição pública para preenchimento de vagas no Curso de Aperfeiçoamento em Educação 

Infantil: Infâncias e Artes a ser desenvolvido na Cidade de Vitória da Conquista, Estado da 

Bahia.

Edital de Inscrição

A Faculdade de Educação da Universidade  Federal  da Bahia  (FACED/UFBA), no uso de suas 

atribuições faz saber, a quem interessar possa, que estarão abertas as inscrições para preenchimento 

de vagas no Curso de Aperfeiçoamento em Educação Infantil: Infâncias e Arte, ação integrante  do 

Programa de Formação de Profissionais do Magistério da Educação Infantil – SEB/MEC/UFBA, de 

natureza presencial, com início em março de 2013, na cidade de Vitória da Conquista, conforme 

orientações e requisitos estabelecidos neste Edital: 

1. INSTRUÇÕES ESPECIAIS

1.1 - O Curso de Aperfeiçoamento em Educação Infantil: Infâncias e Arte será realizado na 

cidade de Vitória da Conquista, na modalidade presencial, nos finais de semana, com carga 

horária total de 180 horas. para uma turma constituída por 45 cursistas sendo que há  19 

vagas para serem preenchidas.

2. DA ESCOLARIDADE EXIGIDA

2.1 - O Curso de Aperfeiçoamento em Educação Infantil:  Infâncias e Arte é direcionado 

para profissionais  da Rede Pública há pelo menos 03 anos na Educação Infantil, com uma 

das  seguintes  formações:  Nível  Médio  -  Magistério,  Normal  Superior,  Pedagogia  e 

Licenciaturas.

3. DAS INSCRIÇÕES

3.1 - Poderão se inscrever professores, coordenadores, diretores de creches e pré-escolas da rede 

pública e participantes de  equipes de educação infantil  do sistema público de ensino que 

possua a escolaridade supracitada.



3.2  - O preenchimento das vagas obedecerá a ordem de procura, considerando contudo a reserva 

de pelo menos 60% das vagas para professores em exercício.

3.3 - As inscrições serão iniciadas no dia 04 de março de 2013, conforme orientações descritas 

no ANEXO I, e serão finalizadas quando as vagas forem preenchidas No ato de inscrição, 

o/a candidato/a deverá apresentar os seguintes documentos:

• Atestado/declaração da Secretaria de Educação de que está atuando na Educação Infantil, 

especificando o função/cargo exercido e o tempo de experiência;

• Termo de Compromisso da Secretaria Municipal de Educação legitimando a intenção de 

manter o profissional lotado na Educação Infantil durante o Curso e após sua conclusão, por 

período equivalente a esse processo formativo;

• Apresentar Currículo resumido e atualizado;

• Original e cópia de Diploma ou Histórico de Conclusão de Curso;

•  Original e cópia legível da identidade e CPF;

• Original e cópia legível do certificado de quitação do serviço militar, para o sexo masculino; 

• Original e cópia legível do título de eleitor e comprovante de votação da ultima eleição.

• 2 fotos 3x4 (atual).

• Ficha de matrícula devidamente preenchida.

4.  DAS DISPOSIÇÕES GERAIS: 

    

4.1 A falta ou inexatidão das declarações, irregularidades de documentos, ou outras ocorrências 

contrárias às orientações descritas neste Edital, identificadas em qualquer fase do processo, 

impedirão a efetivação da matrícula ou tornarão nulos todos os atos e efeitos decorrentes da 

mesma. 
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