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EDITAL No 002/2022  

 
Dispõe sobre os critérios de seleção de candidatos ao curso de Especialização  

                                            lato sensu em Políticas Educacionais, Gestão Escolar e Trabalho Docente 

 

 

1. INFORMAÇÕES GERAIS 

 

A Coordenação do Curso de Especialização em Políticas Educacionais, Gestão Escolar e Trabalho 

Docente da Faculdade de Educação, com sede na Rua 235, s/n - Setor Universitário na Cidade de 

Goiânia, Estado de Goiás, torna público que estarão abertas as inscrições ao processo seletivo de 
cursistas. 

 

O Curso de Especialização é gratuito e oferecido na modalidade presencial, totalizando a carga 
horária de 396 horas e será ministrado às terças, quartas e quintas-feiras, das 19h às 22h. 

 

O presente Edital de seleção de candidatos ao Curso de Especialização em Políticas Educacionais, 
Gestão Escolar e Trabalho Docente define as regras de ingresso correspondente a abertura de 13 vagas 

remanescentes do edital 01/2022 ao respectivo Curso de Especialização.  

 

O Curso de Especialização em Políticas Educacionais, Gestão Escolar e Trabalho Docente destina-se a 

graduados em nível superior, que sejam professores ou gestores das redes de ensino, membros de 

conselhos de educação, da alimentação escolar e do Fundeb, conselheiros tutelares, funcionários 
técnico administrativos de escolas de educação básica, técnicos em assuntos educacionais da UFG, 

membros de movimentos sociais (Fóruns de Educação Infantil e/ou de Educação de Jovens e Adultos, 

MST etc), sindicalistas do campo educacional público e demais interessados na temática.  
 

Este curso visa complementar a formação acadêmica, atualizar e desenvolver novos perfis 

profissionais, com vistas ao aprimoramento da atuação docente e, consequentemente, a melhoria da 

qualidade da educação, tendo como principais objetivos: formar, em nível de especialização lato 
sensu, profissionais da educação básica; contribuir com a compreensão crítica das políticas 

educacionais concebidas e implementadas sobretudo a partir dos anos 1990;  compreender o trabalho 

docente e analisar criticamente as mudanças em curso nas concepções e prática do trabalho 
pedagógico na escola; compreender os princípios e mecanismos de gestão democrática participativa 

considerando a realidade da educação escolar do país; estimular o desenvolvimento de práticas de 

gestão democrática e de organização do trabalho pedagógico que contribuam progressivamente para a 

melhoria da escola; propiciar oportunidades de lidar com ferramentas tecnológicas e indicadores 
sociais e educacionais que favoreçam o desenvolvimento do trabalho docente e da gestão escolar; 

examinar a realidade da educação escolar problematizando as desigualdades sociais e a pobreza e seus 

impactos na escola. 
 

 

2. DA INSCRIÇÃO 
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2.1. As inscrições serão realizadas no período de 16/05/2022 a 31/05/2022, exclusivamente pelo site 
da Faculdade de Educação/ UFG – www.fe.ufg.br 
 

2.2. Será cobrada uma taxa de R$ 80,00 (oitenta reais) para a inscrição no processo seletivo, que 

deverá ser paga de acordo com a orientação no item 2.3.1. 

 
2.3. O candidato deverá preencher a ficha de inscrição disponibilizada no site da Faculdade de 

Educação, na aba do curso de especialização e enviar em email único 

(especializacao.pgtd@gmail.com) com os seguintes documentos digitalizados: 

  
a) Ficha de inscrição (Anexo V do Edital); 

b) comprovante de pagamento da Guia de Recolhimento da União (GRU), que deverá ser 
solicitada conforme item 2.3.1; 

c) cópia da carteira de identidade e do CPF; 

d) cópia do Visto RNE para estrangeiros residentes no País; 
e) 1 foto da face 3x4 recente; 

f) cópia da certidão de casamento, caso haja alteração no nome do candidato; 
 
g) cópia do diploma de graduação licenciatura plena em curso reconhecido pelo MEC ou 

documento que comprove que o candidato concluirá o curso de graduação até a data de 
matrícula no curso de especialização;  

h) cópia do histórico escolar acadêmico; 

i) comprovante de vínculo empregatício em sistema, rede e/ou instituição de ensino de educação 
básica (não obrigatório);  

j) comprovante de tempo de atuação como docente na educação básica (não obrigatório); 

k) se servidor técnico-administrativo da UFG, cópia do contracheque; 
l) declaração de que o candidato reconhece e está de acordo com a exigência de disponibilidade 

de, no mínimo, 20h semanais dedicados ao curso de especialização Políticas Educacionais, 

Gestão Escolar e Trabalho Docente; 

m) declaração de que não está matriculado em outro curso de especialização público e gratuito;  
n) exposição de motivos (Anexo II). 

 

2.3.1. A taxa de inscrição é de R$ 80,00 (oitenta reais) e deverá ser paga por meio da Guia de 

Recolhimento da União (GRU), que deverá ser solicitada à coordenação do curso pelo email 
especializacao.pgtd@gmail.com até o dia 27 de Maio de 2022 (sexta-feira) no horário comercial até 

às 18h. Para solicitar a GRU, o/a candidato/a deve informar o nome completo, número de CPF, 

endereço, bairro, cidade, Estado e CEP.  

2.3.2 A inscrição no Curso de Especialização somente será aceita e homologada com o envio da Ficha 

de inscrição preenchida e o envio dos documentos solicitados no item 2.3  

2.4. Os portadores de títulos de curso superior e/ou graduação obtidos no exterior deverão apresentar o 
documento de reconhecimento dos mesmos, termo de acordo ou tratado internacional. 
 
2.5. No momento da inscrição, o/a candidato em reserva de vaga deverá assinalar essa opção no 
formulário de inscrição. 
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2.6. O/a candidato/a com deficiência deve indicar, no ato da inscrição, as necessidades específicas de 
acessibilidade para garantir sua participação no processo seletivo. 
 
2.7. Os/as candidatos/as travestis e transgêneros poderão indicar seu nome social no campo previsto na 
inscrição no processo seletivo, desde que apresentem documento comprobatório. 
 
2.8. Não serão homologadas inscrições com qualquer pendência na documentação. 

 

2.9. As informações prestadas serão de inteira responsabilidade do/a candidato/a, dispondo a 
instituição do direito de excluir do processo seletivo aquele que não preencher a ficha de inscrição de 
forma completa e legível e/ou que fornecer dados comprovadamente inverídicos. 
 
2.10. Ao inscrever-se no processo seletivo, a/o candidata/o reconhece e aceita as normas estabelecidas 
neste edital e as normas pertinentes emitidas pela Universidade Federal de Goiás. 

 

3. DA ISENÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO 

 
3.1. A isenção da taxa de inscrição poderá ser concedida ao candidato que comprovar:  

 

3.1.1. Inscrição no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal – CadÚnico, de que 
trata o Decreto nº 6.135/07; 

  

3.1.2. Desemprego. 

 
3.2. O período de solicitação de isenção do pagamento da taxa de inscrição é de 16/05/2022 a 

20/05/2022, até às 23h59 (horário de Brasília). 

 
3.3. Para solicitar a isenção da taxa de inscrição, na condição de inscrito no CadÚnico, o candidato 

deverá emitir o Comprovante de Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal 

atualizado por meio da Consulta cidadão – Cadastro Único e efetuar o preenchimento do 

requerimento de isenção da taxa de inscrição (Anexo III) e enviá-los para a secretaria do curso, no 
email especializacao.pgtd@gmail.com dentro do prazo estabelecido no subitem 3.2. 

 

3.4. Para solicitar a isenção da taxa de inscrição, na condição de desempregado, o candidato deverá 
apresentar a cópia da página da carteira de trabalho com a data da rescisão do contrato de trabalho. 

Acrescenta-se a esse comprovante, o preenchimento do requerimento de isenção da taxa de inscrição 

(Anexo IV). Os documentos devem ser enviados para a secretaria do curso, no email 
especializacao.pgtd@gmail.com dentro do prazo estabelecido no subitem 3.2. 

 

3.5. As informações prestadas no requerimento de isenção serão de inteira responsabilidade do 

candidato, podendo este responder a qualquer momento, por crime contra a fé pública, o que 
acarretará sua eliminação do processo seletivo, aplicando-se, ainda, o disposto no parágrafo único do 

art. 10 do Decreto nº 83.936/79. 

 
3.6. O resultado preliminar da solicitação de isenção da taxa de inscrição será divulgado pela 

secretaria do curso no dia 23 de Maio de 2022. Após a divulgação será concedido a prerrogativa do 

recurso as solicitações indeferidas e, por fim, a publicação do resultado final das solicitações de 
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isenção da taxa de inscrição no dia 25 de Maio de 2022. Após essas etapas: os candidatos que tiveram 
seu pedido indeferido poderão efetuar o pagamento da taxa de inscrição, nos termos do subitem 2.3.1. 

 

4. DAS VAGAS 

 

4.1. O número total de vagas é 13 (treze), remanescentes do edital 01/2022, em conformidade com o 
plano de trabalho aprovado para esta turma;  
 
4.2. Dez por cento (10%) das vagas destinadas para esta turma são reservadas aos servidores técnico-
administrativos da UFG; 
 
4.3. Os/as candidatos/as à reserva de vaga estarão submetidos às mesmas etapas de seleção que os 
candidatos de ampla concorrência. 
 
4.4. Em caso de inexistência, insuficiência ou não aprovação, no processo seletivo, de número de 
candidatos/as técnico-administrativos da UFG, as vagas serão redistribuídas para a ampla 
concorrência. 

 

4.5. Para todos os/as candidatos/as, os critérios e procedimentos de seleção serão os constantes deste 
Edital. 
 
4.6. Não há obrigatoriedade por parte da instituição de preenchimento da totalidade das vagas. 
 

 

5. DO PROCESSO DE SELEÇÃO 

 

5.1. O processo de seleção ao Curso de Especialização Políticas Educacionais, Gestão Escolar e 

Trabalho Docente será realizado por uma Comissão de Seleção constituída pela coordenação do curso 
e seus professores. 

 
5.2. O processo de seleção será desenvolvido na Unidade Acadêmica, em local a ser definido e 
divulgado pela Comissão de Seleção. 

 
5.3. A seleção constará de duas fases: 

a) Prova escrita na área da Educação, eliminatório e classificatório; 

b) Exposição de motivos, de caráter classificatório (Anexo II); 

c) Persistindo o empate será utilizado os critérios definidos no item 5.8 

 
5.4. A prova escrita tem caráter eliminatória e classificatória e será sem consulta. Será avaliada na 
escala de zero (0,0) a dez (10,0) pontos, sendo considerado aprovado/a, nesta etapa, o/a candidato/a 
que obtiver a nota mínima igual ou superior a sete (7,0). 
 
5.5. A exposição de motivos (enviada no ato da inscrição) tem caráter classificatório. Ela será 
considerada em caso de empate na prova escrita, sendo avaliada na escala de zero (0,0) a dez (10,0). 
 

5.6. O processo seletivo ocorrerá no período compreendido entre 16 de Maio e 24 de Junho de 2022, 

obedecendo o cronograma estabelecido neste edital (Anexo I) 
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5.7. O não comparecimento do candidato à prova escrita caracterizará desistência do mesmo e 
resultará na sua eliminação do processo seletivo. 
 
5.8. Em caso de empate na nota final, a vaga será destinada ao candidato que comprovar os seguintes 

critérios de acordo com a ordem disposta neste edital:   
 

5.8.1 Ser docente do quadro efetivo do setor público de educação básica; 

5.8.2. O maior tempo de atuação na educação básica como docente;  

5.8.3. Ser servidor técnico administrativo efetivo da rede pública de educação básica; 

5.8.4 Estar em exercício docente em instituição de educação básica da rede privada de ensino.  

 

5.9. O resultado final do processo seletivo será divulgado por meio eletrônico na 
página https://www.fe.ufg.br/p/31890-especializacao-em-politicas-educacionais-gestao-escolar-e-
trabalho-docente  em 24/06/2022. Não serão fornecidas informações sobre o resultado do processo 
seletivo por telefone ou email. 
 
5.10. Na publicação do resultado final do processo seletivo constará o nome completo dos candidatos, 
a nota final e a situação aprovado e classificado, aprovado ou reprovado, de acordo com a ordem de 
classificação decrescente. 
 

6. DA MATRÍCULA 

 
6.1. As matrículas serão realizadas online no período de 27 e 28 de Junho de 2022  

 

6.2 A matrícula dos/as candidatos/as classificados/as para o número de vagas existentes deverá ser 

requerida junto à coordenação do curso, em formulário próprio, disponibilizado no site do curso 

(https://www.fe.ufg.br/p/31890-especializacao-em-politicas-educacionais-gestao-escolar-e-trabalho-

docente ). 
 
6.3. O/a candidato/a classificado/a que não efetuar a sua matrícula no período de 27 e 28 de Junho de 
2022 perderá o direito à vaga do respectivo curso.  

 

6.4 Findo o prazo de matrícula, não havendo o comparecimento de algum candidato classificado para 
o total das vagas ofertadas neste edital (13 vagas), será dado um prazo de 2 (dois) dias úteis, dias 04 e 

05 de Julho para que os candidatos com classificação imediatamente subsequente possam efetivar 

suas matrículas. Ainda havendo vagas ociosas um novo período de matrícula poderá ser aberto à 
critério da coordenação do curso. 

 

6.5. Não havendo o completo preenchimento de vagas, o início, a continuidade ou o cancelamento do 
curso dependerá de decisão da coordenação do curso e do Conselho Diretor da Faculdade de 

Educação. 

 
6.6. Somente será matriculado no curso o/a candidato/a selecionado/a que efetivamente comprove ter 
concluído curso superior, devidamente reconhecido pelo MEC, até a data da matrícula. 

 
6.7. Em hipótese alguma será permitida a matrícula condicional. 

https://www.fe.ufg.br/p/31890-especializacao-em-politicas-educacionais-gestao-escolar-e-trabalho-docente
https://www.fe.ufg.br/p/31890-especializacao-em-politicas-educacionais-gestao-escolar-e-trabalho-docente
https://www.fe.ufg.br/p/31890-especializacao-em-politicas-educacionais-gestao-escolar-e-trabalho-docente
https://www.fe.ufg.br/p/31890-especializacao-em-politicas-educacionais-gestao-escolar-e-trabalho-docente
http://www.fe.ufg.br/
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6.8. Não será permitido o trancamento de matrícula. 

 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
7.1 A inscrição do candidato implicará a aceitação das normas para este processo seletivo contidas nos 
comunicados e neste edital. 

 

7.2. Acarretará a eliminação do candidato do processo seletivo, sem prejuízo das sanções penais 
cabíveis, a burla ou a tentativa de burla de quaisquer das normas definidas neste edital ou nos 
comunicados, bem como o tratamento incorreto e/ou descortês a qualquer pessoa envolvida neste 
processo seletivo. 

 
7.3. O candidato deverá manter atualizado o seu endereço na Secretaria Acadêmica enquanto estiver 
participando do processo de seleção. 

 

7.4. O prazo de recurso ao processo de seleção do curso de especialização Políticas Educacionais, 
Gestão Escolar e Trabalho Docente será de 24 (vinte e quatro) horas corridas, a partir do horário de 
divulgação de resultado preliminar da solicitação de isenção da taxa de inscrição, da homologação de 
inscrição e resultado preliminar final. 
 
7.5. Os recursos ao processo de seleção do curso de especialização devem ser enviados para a 

secretaria do curso, no email especializacao.pgtd@gmail.com dentro do prazo estabelecido no 

subitem 7.4 
 
7.6. Os casos omissos ou situações não previstas neste Edital serão resolvidos pela coordenação do 
curso.  
 
 
 
 
 

Goiânia, 16 de Maio de 2022. 
 
 
 

 

 

 

Prof. Dr. Luís Gustavo A. da Silva 

Presidente da Comissão de Seleção Curso de Especialização 

Políticas Educacionais, Gestão Escolar e 

Trabalho Docente 
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ANEXO I 

 
 

CRONOGRAMA GERAL 

 

 

ITEM DATAS 

Inscrições ao processo seletivo 16/05/2022 a 31/05/2022 

Período de solicitação de isenção da taxa de inscrição 16/05/2022 a 20/05/2022 

Resultado preliminar da solicitação de isenção da 
taxa de inscrição 

23/05/2022 

Prazo para recurso da solicitação de isenção da taxa 

de inscrição 

24/05/2022 (até as 18 horas) 

Resultado final da solicitação de isenção da taxa de 
inscrição 

25/05/2022  
 

Prazo final para a solicitação da GRU a coordenação 

do curso 

27/05/2022 (até às 18h) 

Divulgação preliminar das inscrições homologadas 01/06/2022 

Prazo para recurso  02/06/2022 (até as 18 horas) 

 

Publicação das inscrições homologadas 03/06/2022 

Prova escrita 06/06/2022 

Divulgação resultado preliminar dos aprovados 20/06/2022  

Prazo para recurso 21/06/2022 (até as 18 horas) 

  

Publicação do resultado final da seleção 24/06/2022 

Matriculas no curso 27 e 28/06/2022 
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ANEXO II 

 
 

ORIENTAÇÃO GERAL PARA REDAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DE MOTIVO 

 

 

Redija um texto autoral descrevendo sua trajetória pessoal e profissional demonstrando sua inserção 

junto ao público preferencial do curso de especialização Políticas Educacionais, Gestão Escolar e 

Trabalho Docente de modo a demonstrar a pertinência de fazer este curso, de modo a explicitar e 

justificar porque quer fazer o curso, quais são as expectativas em relação ao curso e quais as 

contribuições que o curso pode trazer para seu trabalho. 

 

Importante:  

Configuração/Formatação do texto: 

- Fonte: Times New Roman, 12. 

- Espaço 1,5  

- Tamanho máximo: 1 (uma) folha A4 

- Obrigatório arquivo em formato PDF 
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ANEXO III 

 

REQUERIMENTO DE ISENÇÃO DE PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO  

 
 

 

 

 
 

EDITAL FE/UFG Nº 01/2022 

 
 

Eu, _______________________________________________________, declaro que estou inscrito 

(a) no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal – CadÚnico, de que trata o 

Decreto nº 6.135, de 26 de junho de 2007.  

 

Informo meu Número de Identificação Social – NIS, atribuído pelo CadÚnico:___________________ 

 

Também declaro que as informações são fiéis e verdadeiras, assim como tenho ciência que caso 

contrário, incorrerei nas sanções previstas no Parágrafo 3º, do inciso II, do Artigo 1º, do Decreto 

6.593/08, que regulamenta a presente isenção de taxas de inscrições de concursos públicos na esfera 

do Poder Executivo Federal. 

 

 

 

 

Goiânia,     /      /  

 

 

 

_______________________________________________________ 
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ANEXO IV 

 

REQUERIMENTO DE ISENÇÃO DE PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO  

 
 

 

EDITAL FE/UFG Nº 01/2022 

 

 

 

 

 

Eu,________________________________________________________, declaro que estou 

desempregado e apresento a cópia da página da carteira de trabalho com a data da rescisão do contrato 

empregatício.  

 

As informações prestadas no requerimento de isenção são de minha inteira responsabilidade, podendo 

responder a qualquer momento, por crime contra a fé pública, em caso de informação não verdadeira, 

o que acarretará na minha eliminação do processo seletivo, aplicando-se, ainda, o disposto no 

parágrafo único do art. 10 do Decreto nº 83.936/79. 

 

 

 

 

 

Goiânia,     /      /  

 

 

 

 

 

_______________________________________ 
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ANEXO V 

 

FICHA DE INSCRIÇÃO 

 

Nome completo: ___________________________________________________________________ 

Data de nascimento: ______________________  Sexo: (   ) Feminino    (   ) Masculino  (    ) Outro 

Estado civil:  

(   ) Solteiro(a)   (   ) Casado(a)    (   ) Divorciado(a)   (   ) Separado(a)   (   ) Viúvo(a)  (   ) Outro 

Endereço completo: _________________________________________________________________ 

_________________________________________Bairro:___________________________________ 

Cidade:____________________Estado:________________________CEP:_____________________ 

Telefone de contato: _________________________________________________________________ 

Email: _________________________________Nacionalidade:_______________________________ 

Nome do Pai: ______________________________________________________________________ 

Nome da Mãe:______________________________________________________________________ 

Como você se considera quanto a cor/raça?_______________________________________________ 

RG/Órgão Emissor (Documento de Identidade):___________________________________________ 

Data de emissão do RG:______________________________________________________________ 

CPF:_____________________________________________________________________________ 

Título de Eleitor, zona e seção:_________________________________________________________ 

Documento Militar/Nº da categoria/Região:_______________________________________________ 

Nº Passaporte:______________________________________________________________________ 

Validade Visto:_____________________________________________________________________ 

Registro Nacional de Estrangeiros – RNE:________________________________________________ 

Validade RNE:_____________________________________________________________________ 

PIS/PASEP:________________________________________________________________________ 

Inscrição no INSS:__________________________________________________________________ 

Curso de graduação (se fez mais de um, colocar os nomes dos cursos na sequência separando-os por 

ponto e vírgula):___________________________________________________________________ 



 
 
 

  
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 

FACULDADE DE EDUCAÇÃO 
CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO  

POLÍTICAS EDUCACIONAIS, GESTÃO ESCOLAR E TRABALHO DOCENTE 

 

 

Nome da instituição do curso de graduação, cidade e estado (caso tenha concluído cursos em mais 

de uma instituição, colocar as informações solicitadas na sequência separando-as por ponto e 

vírgula):_________________________________________________________________________ 

Grau do curso de graduação:_________________________________________________________ 

Qual o seu maior nível educacional?:__________________________________________________ 

Tipo da instituição do curso de graduação (caso tenha feito mais de um curso e em tipos de 

instituições distintas, colocar as informações solicitadas na sequência separando-as por ponto e 

vírgula):_________________________________________________________________________ 

Quantos cursos de especialização (maior que 360 horas) você já fez?_________________________ 

Tipo de instituição que fez o(s) curso(s) de pós-graduação (caso tenha feito mais de um curso e em 

tipos de instituições distintas, colocar as informações solicitadas na sequência separando-as por 

ponto e vírgula)___________________________________________________________________ 

Trabalha atualmente: (   ) Sim   (    ) Não  (    ) Outro 

Se a resposta ao item anterior foi "Sim", indique o Cargo/Função, o tempo de trabalho, o nome da 

empresa ou instituição:____________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

Indique a natureza da empresa/instituição onde trabalha: (   ) Pública  (   ) Privada (   ) Outro 

Você atua em que nível de atividade de ensino?__________________________________________ 

 

 

 

 

                       ______________________________________________________________ 

                                                                    Assinatura do candidato 

 

 


