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EDITAL
PROCESSO DE SELEÇÃO PARA O PROGRAMA DE BOLSAS DO PROJETO “INICIAÇÃO À DOCÊNCIA
NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DO COLÉGIO DE APLICAÇÃO JOÃO XXIII”

O Colégio de Aplicação João XXIII faz público o processo de seleção para o PROGRAMA DE BOLSAS DO
PROJETO “INICIAÇÃO À DOCÊNCIA NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS” para o preenchimento de 01
vaga, de acordo com a Resolução 12/2013.
Poderão efetuar inscrição nesse processo seletivo os candidatos que atenderem aos seguintes critérios:
•
•

Ser licenciando em MATEMÁTICA, ou licenciado na referida área, desde que esteja vinculado a curso de
graduação, pós-graduação lato sensu ou stricto sensu oferecidos pela UFJF;
Ter disponibilidade de 16 horas semanais para se dedicar às atividades do projeto, sendo necessário que
parte desta disponibilidade seja no período da noite.

DURAÇÃO DO PROGRAMA / PAGAMENTO DE BOLSAS
A bolsa terá a duração de até dois semestres letivos, sendo renovável por até dois semestres letivos. O
pagamento de cada mês, proporcional à frequência apurada, será efetuado até o vigésimo dia útil do mês
seguinte.
ATENÇÃO: Não haverá pagamento retroativo de bolsas.

PROCESSO DE SELEÇÃO
A seleção constará das seguintes etapas:
1. Projeto de Trabalho: O projeto de trabalho deverá ser anexado até as 23:59 horas do dia 27/03/2022
(domingo) a partir do https://forms.gle/bRscFxnbi7heMm7D6 e deverá abordar um dos seguintes temas:
Função Afim, Função Quadrática, Função Trigonométrica ou Geometria Espacial, sendo a escolha por
parte do/a candidato/a. O projeto de trabalho não deve ultrapassar 5 laudas e deve conter: perspectiva
teórico-metodológica para o ensino da Matemática escolar; objetivos gerais da Matemática no currículo da
Educação de Jovens e Adultos; proposta de conteúdos e seus respectivos objetivos; proposta de
avaliação do processo pedagógico relativo ao ensino-aprendizagem da Matemática nesta modalidade de
ensino.
2. Entrevista: a ser realizada em sala virtual do Meet, cujo link será enviado por e-mail aos/às inscritos/as.
3. Disponibilidade de horário.

Critérios de desempate
Maior nota obtida em cada uma das etapas, respeitando-se a seguinte progressão, caso o empate persista:
1. Entrevista.
2. Projeto de Trabalho.
3. Disponibilidade de horário.
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Inscrição
Data/horário: de 17/03/2022 até as 23:59 horas do dia 27/03/2022
Link: https://forms.gle/UJmBUpD3u6fGsfVE6
ATENÇÃO:
• Anexar cópia do comprovante de matrícula no semestre letivo em curso e histórico escolar no
formulário da inscrição.
• As comunicações serão feitas para os e-mails fornecidos pelos/as candidatos/as no formulário de
inscrição.
Seleção:
Data: 28/03/2022 (2ª Feira)
Horário das entrevistas: A partir de 15:00 horas, de acordo com a ordem de inscrição dos candidatos, informada
por e-mail aos/às inscritos/as.
Local: Sala virtual do Meet – o link será enviado por e-mail aos/às inscritos/as.

Resultado:
Data/local:
28/03/2022 (2ª feira) – a partir de 19:00 horas - enviado por e-mail e posteriormente publicado na página do
Colégio de Aplicação João XXIII a partir do link https://www.ufjf.br/joaoxxiii/
Juiz de Fora, 17 de março de 2022.

_________

Felipe Bastos________________
Coordenação da EJA

__________Camila Vieira Rabello__________
Orientadora Matemática

