UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
CAMPUS AGRESTE
NÚCLEO DE FORMAÇÃO DOCENTE-NFD
CURSO DE MATEMÁTICA-LICENCIATURA
CURSO DE PEDAGOGIA-LICENCIATURA

Seleção Simplificada para
Matemática/ Pedagogia

As coordenações dos cursos de Pedagogia e Matemática-Licenciaturas
torna público a abertura de Processo Seletivo Simplificado para o estágio, com
preenchimento de 50 vagas para o primeiro e 100 vagas para o segundo curso
para Secretaria de Educação de Caruaru/PE, em regime de no máximo de 06
(seis) horas diárias e (30) trinta horas semanais.
A Seleção Simplificada destina-se aos/as licenciandos/as dos cursos de
Pedagogia

e

Matemática-Licenciaturas –

Campus Agreste/UFPE para

atendimento nas áreas de Pedagogia – anos iniciais e Matemática anos finais do
ensino fundamental, através de contrato imediato, com prazo máximo, de dois
anos.

Remuneração e Carga Horário
Carga horária de estágio: 30h/a semanais.
Remuneração mensal: R$ R$ 689,00 (seiscentos e oitenta e nove reais

Inscrições
Período: as inscrições, de forma on-line, deverão ser formalizadas até às 23
horas e 59 minutos do dia 05 de outubro de 2021 por meio do preenchimento de
formulário em https://forms.gle/3pJfu93H59zeYqvV8.
Documentos
O/A interessado/a deverá anexar, os seguintes documentos:

a) carta de intenções em PDF, assinada e datada, justificando o interesse pela
vaga (modelo anexo); e,
b) cópia de histórico escolar em PDF, disponibilizado pelo Sig@, comprovando
ter cursado os seguintes componentes curriculares EDUC0012 Pesquisa e
Prática Pedagógica 1 e Didática EDUC0006 – Pedagogia ou ainda se encontrar
cursando Didática EDUC0006 – Pedagogia e MATM0023 – Matemática 1 e
MATM0027 - Matemática II.
c) Currículo Lattes (em PDF)
Critérios
Não poderá participar do Processo Seletivo Simplificado licenciandos/as:
1) bolsistas e ex-bolsistas de Programa de Extensão, Programa Residência
Pedagógica, PIBID e/ou Iniciação Científica; e,
2) que ainda não cursaram, os seguintes componentes curriculares EDUC0012
Pesquisa e Prática Pedagógica 1 e Didática EDUC0006 – Pedagogia
MATM0023 – Matemática 1 e MATM0027 - Matemática II.

Cronograma: As inscrições de candidato/a será 30 até o dia 05 de outubro de
2021. Resultado da seleção dia 07 de outubro de 2021.

Do resultado final: a contratação pela Secretaria de Educação de Caruaru/PE,
dos/as candidatos/as selecionados/as, obedecerá ao quantitativo das vagas dos
respetivos cursos de Pedagogia e Matemática.
Na hipótese de surgimento de novas vagas, os/as candidatos/as excedentes
ficarão em lista de espera com prazo de validade de três meses, a contar da
data de publicação do resultado final.

Caruaru/PE, 29 de setembro de 2021
Coordenações dos Cursos de Pedaogia e
Matemática-Licenciaturas

