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EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA 002/2022 – SEED/GEA 

SELEÇÃO PARA COMPOSIÇÃO DE BANCO DE BOLSISTAS DE FORMADORES, COORDENADORES E CONSULTORES 

DE FORMAÇÃO QUE ATUARÃO EM AÇÕES DE FORMAÇÃO CONTINUADA NA SECRETARIA DE ESTADO DA 

EDUCAÇÃO DO AMAPÁ. 

 

O Governo do Estado do Amapá, por meio da SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, no uso de suas 

atribuições e em conformidade com a Lei nº 0949 de 23 de dezembro de 2005, a Lei nº 1.907 de 24 de 

junho de 2015, a Lei nº 2.448, de 02 de dezembro de 2019 e a Lei nº 2.449 de 02 de dezembro de 2019 

que institui a Bolsa de Incentivo para os profissionais que atuam nos Programas de Formação 

Continuada da Secretaria de Estado da Educação do Amapá, com o objetivo de compor o BANCO DE 

BOLSISTAS, nos Níveis I, II e IV, torna pública a seleção de profissionais para atuarem como Consultores 

de Formação, Coordenadores Estaduais e Formadores da Rede Estadual, com o intuito de realizar ações 

pedagógicas a partir de formações continuadas de Professores, Coordenadores Pedagógicos, Gestores 

Escolares e profissionais da educação não docentes, conforme estabelecido nesta Chamada Pública. 

O (a) interessado (a) se inscreverá para concorrer aos tipos de Bolsa de Incentivo I, II e IV, de acordo 

com a descrição dos perfis detalhados no item 2 desta chamada pública. 

Os candidatos selecionados farão parte do Banco de Consultores de Formação, Coordenadores 

Estaduais e Formadores de Ações de Formação Continuada da Rede Estadual da Secretaria de Estado da 

Educação do Amapá e poderão ser convocados (as) para o desenvolvimento e execução das atividades, 

conforme as necessidades da administração. 

 

1. DO OBJETO 

Credenciamento de Consultores de Formação, Coordenadores Estaduais e Formadores de Formação 

Continuada – para atuarem na prestação de serviços técnico-especializados na área de FORMAÇÃO 

CONTINUADA, de acordo com a demanda formativa da Secretaria de Estado da Educação do Amapá. 

 

2. FUNDAMENTO LEGAL 

2.1. Amparada pela Lei Nº 0949, de 23 de dezembro de 2005, art. 61, a qual propõe que, a Secretaria de 

Estado da Educação manterá ações de formação continuada visando ao aprofundamento de 
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conhecimentos, à capacitação profissional e ao desenvolvimento de habilidades técnicas dos 

profissionais da educação básica. O objetivo deste edital é compor Banco de Consultores de Formação, 

Coordenadores Estaduais e Formadores (atuação imediata e cadastro reserva) para atuarem nas 

atividades de Formação Continuada, planejadas estrategicamente e aliadas às novas tendências 

tecnológicas e pedagógicas em consonância com o Plano Estadual de Educação, a Base Nacional Comum 

Curricular e Referencial Curricular Amapaense.  

2.2. Em consonância com o que estabelece a Lei nº 1.907, de 24 de junho de 2015 que dispõe sobre o 

Plano Estadual de Educação nas diversas metas e estratégias que tratam da oferta de formação 

continuada, visando o cumprimento de suas diretrizes expostas no art 2º da referida Lei; 

2.3. De acordo com o art 2º da Lei Nº 2.449, de 2 de dezembro de 2019 a Bolsa de Incentivo constitui-se 

em instrumento de apoio à execução dos Programas de Formação Continuada, através da atuação de 

profissionais de nível superior de diversas áreas do conhecimento, em Programas, Projetos e Ações, 

visando o intercâmbio e o aprimoramento do conhecimento utilizado, além da implementação de 

tecnologias educacionais para o desenvolvimento institucional, científico e tecnológico, bem como, o 

incremento de materiais instrucionais, coordenação e a promoção de capacitação de equipes da SEED, e 

dos técnicos e professores da rede Estadual e Municipais de ensino no Estado do Amapá.  

2.4. O detalhamento quanto à tipificação e aos valores das Bolsas de Incentivo conforme o que consta 

no anexo único da Lei nº 2.449 de 02 de dezembro de 2019. 

 

3. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO  

3.1. Poderão participar do processo seletivo:  

3.1.1. Servidores Públicos efetivos ativos do quadro Estadual ou Federal vinculados a SEED, para 

coordenadores e de formadores. 

3.1.2. Servidores Públicos efetivos ativos do quadro Estadual ou Federal vinculados a SEED, para 

consultores de formação. 

3.1.3. Servidores com titulação mínima comprovada: Especialização nas áreas da Educação por 

instituições credenciadas via CAPES/MEC. 

3.1.4. Com carga horária: 40 horas semanais dedicadas a formação continuada. 

3.1.5. Servidores com experiência como formador(a), coordenador(a) de cursos de formação 

continuada na educação básica e ter experiência em consultoria com atividades voltadas ao 
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atendimento dos objetivos dos Programas de Formação Continuada, nas áreas de gestão, 

gestão escolar, gestão pedagógica, formações, assessoramento, currículo, tecnologia 

educacional, avaliação da aprendizagem e aperfeiçoamento pedagógico. 

3.1.6. Servidores com experiência no uso da Plataforma Moodle e outras ferramentas digitais; 

3.1.7. Servidores com conhecimento no que dispõe os seguintes documentos: Base Nacional 

Comum Curricular-BNCC, Plano Estadual de Educação do Amapá-PEE e Referencial Curricular 

Amapaense-RCA. 

 

3.2. Não poderão participar do processo seletivo: 

3.2.1. Servidores Ativos em contrato temporário de trabalho (contrato administrativo); 

3.2.2. Servidores que estão em processo administrativo disciplinar (PAD); 

3.2.3. Servidores que estejam ocupando função de cargo comissionado em qualquer esfera de 

governo. 

 

4. DO PERFIL DO BOLSISTA E DOS VALORES DA BOLSA DE INCENTIVO  

 

4.1. Bolsas Nível I – Consultor de Formação - R$ 4.000,00 (Quatro mil reais) 

4.1.1. PERFIL DE CONSULTOR DE FORMAÇÃO (ESPECIALISTA EM AVALIAÇÃO): Profissionais de nível 

superior, servidores públicos efetivos ativos, com titulação de doutor, mestre ou detentores de notório 

saber na área de atuação do pleito, com graduação nas áreas da educação, para executarem atividades 

voltadas ao atendimento dos objetivos do Sistema de Avaliação da Educação Básica desenvolvidos pela 

Secretaria de Estado da Educação - SEED. 

 

4.1.2. PERFIL DE CONSULTOR DE FORMAÇÃO (ESPECIALISTA EM FORMAÇÃO CONTINUADA): 

Profissionais de nível superior, servidores públicos efetivos ativos, com titulação de doutor, mestre ou 

detentores de notório saber na área de atuação do pleito, com graduação nas áreas da educação, para 

executarem atividades voltadas ao atendimento dos objetivos das Políticas de Formação Continuada 

desenvolvidos pela Secretaria de Estado da Educação - SEED. 
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4.2. Bolsista Nível II – Coordenador Estadual - R$ 1.200,00 ( Hum mil e duzentos reais) 

4.2.1 Perfil: Profissionais, servidores públicos, com titulação de mestre ou especialista em uma das 

áreas da educação, para executarem projetos e prestarem assessoria educacional que agregue 

conhecimento técnico e científico nas áreas estratégicas da educação, conforme as temáticas 

priorizadas na Política de Formação Continuada da Secretaria de Estado da Educação - SEED, 

implementadas por seus programas de formação continuada e de desenvolvimento profissional, bem 

como a condução dos planejamentos com os formadores e elaboração de materiais didáticos que 

contribuam com as formações dos professores da Educação Básica. 

 

4.3. Bolsa de Incentivo Nível IV – Formador - R$ 600,00 (seiscentos reais) 

4.3.1 Perfil: Profissionais, servidores públicos, com titulação de especialista, mestre ou doutor em uma 

das áreas da educação, para capacitação contínua quanto às metodologias ativas empregadas nas ações 

de formação Continuada, desenvolvimento Profissional, acompanhamento e avaliação da execução das 

ações. 

5. DAS ATRIBUIÇÕES DA FUNÇÃO: 

5.1. Do bolsista Nível I: 

5.1.1. CONSULTOR DE FORMAÇÃO (ESPECIALISTA EM AVALIAÇÃO) 

a) Propor um método para implementação e consolidação do Sistema Permanente de Avaliação da 

Secretaria de Educação do Estado Amapá de forma autônoma; 

b) Coordenar a construção da governança do Sistema Permanente de Avaliação alinhado aos 

projetos estratégicos da Secretaria de Estado da Educação; 

c) Realizar revisão da literatura sobre o tema: identificar teses, dissertações, artigos em publicações 

acadêmicas, livros, capítulos de livros e publicações que discorram acerca de modelos de Sistemas de 

Avaliação implementados no Brasil; 

d) Realizar pesquisas e buscar diálogo para a apropriação de implementação de Sistema de 

Avaliação Educacional com outros estados brasileiros; 

e) Realizar análise crítica dos principais modelos identificados, destacando o contexto, os autores e 

os pressupostos teórico-metodológicos utilizados nesses modelos. 

f) Promover discussões junto à equipe técnica da Secretaria de Estado da Educação para 

aprimoramento e transferência de conhecimento. 
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g) Propor e validar, junto a Secretaria de Estado da Educação, o modelo de Sistema considerando as 

especificidades da realidade da educação do Amapá; 

h) Diagnosticar as vantagens e desvantagens do modelo analisado. 

i) Verificar a efetividade do modelo para uma política de continuidade do Sistema; 

j) Elaborar plano de trabalho e metodologia para a implementação do Sistema Permanente de 

Avaliação da Educação Básica do Amapá considerando objetivos, público alvo e abrangência dos 

Projetos estruturantes da SEED. 

k) Promover em parceria com outras instituições a construção do Sistema Permanente de Avaliação 

da Educação Básica que possa contemplar o planejamento, organização, execução, acompanhamento e 

devolutivas de Avaliação Diagnóstica, Formativa, de Fluência em Leitura e Avaliação Somativa que 

deverão ser realizadas atendendo aos objetivos e necessidades dos Programas e Projetos estruturantes 

da SEED. 

l) Promover a organização do Sistema Permanente de Avaliação da Educação Básica do Amapá que  

possibilite criação,  seleção e validação de itens; montagem dos cadernos de teste; produção de 

instrumentos de avaliação; impressão;  seleção e capacitação das equipes escolares para aplicação, 

aplicação dos testes; processamento e transcrição dos instrumentos avaliativos, constituição das bases 

de dados, análise dos dados utilizando a TRI (Teoria da Resposta ao Item) e/ou TCT (Teoria Clássica dos 

Testes) elaboração de relatório de resultados consolidados,  divulgação dos resultados, orientações  de 

apropriação dos resultados para técnicos da SEED, gestores escolares, coordenadores pedagógicos e 

professores. 

m) Promover estratégias para elaboração de banco de Itens dos componentes de Língua Portuguesa 

e Matemática, considerando que os testes de proficiência escolar nas áreas de conhecimento a serem 

avaliadas serão constituídos por itens que serão elaborados com base no Referencial Curricular 

Amapaense como Matriz de Referência. A relevância de se adotar uma Matriz de Referência reside no 

caráter de universalidade que ela estabelece ao contemplar as habilidades básicas e essenciais para 

cada etapa de escolaridade que será avaliada. 

 

5.1.2. CONSULTOR DE FORMAÇÃO (ESPECIALISTA EM FORMAÇÃO CONTINUADA): 

a) Propor estratégias para implementação e consolidação da Política de Formação Continuada da 

Secretaria de Educação do Estado do Amapá de forma autônoma; 
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b) Coordenar a construção da governança das ações de Formação Continuada da Secretaria de 

Educação do Estado do Amapá; 

c) Realizar pesquisas e buscar diálogo para a apropriação de implementação da Política de 

Formação Continuada com outros estados brasileiros; 

d) Promover discussões referente a Política de Formação Continuada junto à equipe técnica da 

Secretaria de Estado da Educação para aprimoramento e transferência de conhecimento. 

e) Criar instrumentos que possibilitem identificar as necessidades formativas referente aos 

públicos-alvos descritos na Política de Formação Continuada do Estado do Amapá, a fim de estabelecer 

as estratégias e procedimentos de formação mais apropriados e específicos. 

f) Elaborar plano de trabalho e metodologia para a implementação da Política de Formação 

Continuada do Estado do Amapá. 

g) Identificar e promover discussão acerca da padronização dos fluxos de processos das formações 

desenvolvidas pela SEED. 

h) Elaborar e analisar instrumentos de avaliação interna e externa, que permita relacionar a 

efetividade da formação continuada promovida às políticas educacionais; 

i) Elaborar, analisar e consolidar indicadores de avaliação dos índices de evasão das formações 

promovidas; 

j) Elaborar e consolidar indicadores que permitam analisar o impacto das formações promovidas 

com a necessidade de aprendizagem dos estudantes. 

k) Elaborar e consolidar estratégias de mobilização e engajamento do público alvo para efetiva 

participação nas formações junto à rede estadual de educação. 

 

5.2. Do bolsista Nível II - COORDENADOR ESTADUAL  

a) Responsabilizar-se pelo processo de planejamento, execução e acompanhamento da formação dos 

professores, Coordenadores Pedagógicos, Gestores Escolares e demais profissionais da educação não 

docentes da rede de ensino estadual; 

b) Corresponsabilizar-se com os formadores pelas produções e envio das matrizes dos materiais (slides, 

fichas, cadernos pedagógicos, entre outros) que serão usados na formação continuada; 

c) Participar integralmente de todas as ações promovidas pela Coordenação das Dimensões vinculada ao 

processo de formação, como: reuniões, planejamentos, encontros, seminários, aplicação das avaliações 
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internas e externas, estudos, pesquisa de indicadores educacionais, formação de formadores, dentre 

outros; 

d) Apropriar-se de todos os conteúdos que serão abordados nos encontros formativos, bem como na 

dos resultados das avaliações internas e externas, sugerindo, quando necessário, intervenções 

pedagógicas; 

e) Criar estratégias de acordo com a Política de Formação Continuada que promovam o 

acompanhamento do processo de formação junto aos formadores; 

f) Ser assíduo e pontual nos encontros de formação, bem como responsabilizar-se por todo o material 

didático-pedagógico e a observância do atendimento logístico no âmbito presencial e/ou virtual; 

g) Cumprir os prazos relacionados às atividades da demanda formativa, como entrega de relatórios, 

materiais das formações, dentre outros;  

h) Realizar viagens técnicas inerentes à função; 

i) Elaborar estratégias de intervenção pedagógica com a Equipe Gestora de Formação Continuada, 

sempre que necessário;  

j) Cumprir rigorosamente a agenda e a carga horária de 40 horas semanais proposta conforme 

estabelecido por este Edital para os Programas de Formação Continuada, assim como monitorar o 

cumprimento da carga horária dos Formadores; 

k) Apresentar os relatórios referentes a cada formação realizada e de outros itens que subsidiem a 

equipe gestora;  

l) Estabelecer contínua interlocução e acompanhamento com os Formadores; 

m) Participar quando necessário e/ou solicitado da elaboração projetos, documentos, provas, bancas de 

avaliação, revistas, periódicos, pareceres técnicos entre outros. 

 

5.3. Do Bolsista Nível IV – FORMADOR 

a) Responsabilizar-se pelo planejamento, execução e acompanhamento da formação dos professores, 

Coordenadores Pedagógicos, Gestores Escolares e demais profissionais da educação não docentes da 

rede de ensino estadual; 

b) Responsabilizar-se com a Coordenação de Formação Continuada pelas produções e envio das 

matrizes dos materiais (slides, fichas, cadernos pedagógicos, entre outros) que serão usados nas ações 

de formações; 
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c) Participar integralmente de todas as ações promovidas pela Coordenação das Dimensões vinculada ao 

processo de formação, como: reuniões, planejamentos, encontros, seminários, aplicação das avaliações 

internas e externas, estudos, pesquisa de indicadores educacionais, dentre outros; 

d) Apropriar-se de todos os conteúdos que serão abordados nos encontros formativos, bem como na 

dos resultados das avaliações internas e externas, sugerindo, quando necessário, intervenções 

pedagógicas; 

e) Criar estratégias de acordo com a Política de Formação Continuada que promovam o 

acompanhamento do processo de formação junto aos formadores; 

f) Ser assíduo e pontual nas ações de formação, bem como responsabilizar-se por todo o material 

didático-pedagógico e a observância do atendimento logístico para as formações no âmbito presencial 

e/ou virtual; 

g) Cumprir os prazos relacionados às atividades de formação, como entrega de relatórios, materiais das 

formações, dentre outros;  

h) Realizar viagens técnicas inerentes à função; 

i) Elaborar estratégias de intervenção pedagógica com a Coordenação, sempre que necessário;  

j) Cumprir rigorosamente a agenda e a carga horária de 40 horas semanais proposta conforme 

estabelecido por este Edital para os Programas de Formação Continuada, assim como monitorar o 

cumprimento da carga horária dos Formadores; 

k) Entregar os relatórios e demais documentos que evidenciem a formação realizada dentro do prazo 

estabelecido pela coordenação; 

l) Estabelecer contínua interlocução com a Coordenação da Formação Continuada. 

m) Participar quando necessário e/ou solicitado da elaboração projetos, documentos, provas, bancas de 

avaliação, revistas, periódicos, pareceres técnicos entre outros. 

 

6. DOS PROCEDIMENTOS E CRITÉRIOS DO PROCESSO DE SELEÇÃO DOS CANDIDATOS 

6.1. O processo de seleção ocorrerá de acordo com as seguintes etapas:  

6.1.1. Etapa 1: INSCRIÇÃO – HABILITAÇÃO DOCUMENTAL – é obrigatório o preenchimento de todos os 

campos e envio de todos os documentos solicitados no ato da inscrição (link: 

https://bit.ly/InscricaoPSSFormador22) 
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6.1.2. Etapa 2: ANÁLISE DOCUMENTAL DO CANDIDATO - prova de títulos – Eliminatória e 

Classificatória; (ANEXO II – QUADRO DE TITULAÇÃO/NOTA) 

6.1.3. Etapa 3: PROVA DIDÁTICA E ENTREVISTA – avaliação das habilidades específicas de formação e 

consultoria; 

6.1.3.1. ANEXO III – MODELO DE PLANO DE AULA: Para formadores e coordenadores de formação; 

6.1.3.2. ANEXO IV – MODELO DE RELATO DE EXPERIÊNCIA: Para Consultores de Formação (de avaliação 

e de formação continuada); 

6.1.3.3. Os critérios de avaliação constam no anexo V- Critérios de Avaliação do Edital – Eliminatória;  

7. DA ETAPA DE INSCRIÇÃO – HABILITAÇÃO DOCUMENTAL 

7.1. Online: O candidato deverá realizar a inscrição através do link  

https://bit.ly/InscricaoPSSFormador22, anexando a documentação comprobatória descrita no Item 8, 

conforme os Níveis de Bolsa descrito no item 2 e código de vagas (Anexo I) em que pleiteia, em formato 

PDF, sendo que a inobservância deste item acarretará a eliminação na Chamada Pública; 

7.2. O candidato deverá se inscrever apenas em um código de vaga neste edital.  

7.3. Antes de efetuar a inscrição, o(a) candidato(a) deverá tomar conhecimento do disposto neste Edital 

e certificar-se de que preenche todos os requisitos exigidos para a Bolsa pleiteada; 

7.4. A inscrição nesta Chamada Pública consiste ao conhecimento e a tácita aceitação pelo(a) 

candidato(a) das normas e condições estabelecidas neste Edital, das quais não poderá alegar 

desconhecimento; 

7.5. As informações prestadas no ato da inscrição serão de inteira e exclusiva responsabilidade do(a) 

candidato(a); 

7.6. Serão indeferidas as inscrições que estiverem em desacordo com as disposições desta Chamada 

Pública; 

7.7. A classificação será gerada com base no preenchimento dos campos obrigatórios da Ficha de 

Inscrição(ONLINE), dos resultados da Análise Documental do Candidato, da  prova prática/relato de 

experiência e entrevista atendendo aos itens 3 e 4, cuja comprovação será obrigatória, quando da 

apresentação dos documentos de acordo com o item 8, encaminhados em formato PDF; 

7.8. A classificação obedecerá a ordem decrescente do total de pontos obtidos pelo(a) candidato(a) para 

a Bolsa pretendida; 
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7.9. Havendo empate entre os(as) candidatos(as) classificados(as), o desempate obedecerá a seguinte 

ordem, devendo a decisão ocorrer no primeiro item que estabelecer a diferença:  

7.9.1. Ter maior tempo de experiência como formador, coordenador de Curso de Formação 

Continuada na Educação Básica ou consultor de formação. 

7.9.2. Ter maior idade. 

7.10. A convocação para assinatura do TERMO DE COMPROMISSO será efetivada de acordo com a 

necessidade da Administração, obedecendo à ordem de classificação e os demais constituirão o 

CADASTRO RESERVA no Banco de Bolsistas; 

7.11. Será DESCLASSIFICADO(A) o(a) candidato(a) cuja inscrição esteja em desacordo com os requisitos 

dispostos neste Edital. 

8. DA ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA 

8.1. De acordo com as informações contidas na Ficha de inscrição, será necessária a apresentação dos 

documentos comprobatórios, com o encaminhamento de 01 (uma) cópia no formato PDF, legível, sem 

rasura, conforme sequência enumerada neste item, no ato da inscrição pelo link: 

https://bit.ly/InscricaoPSSFormador22 

8.2. O (a) candidato (a) será eliminado (a) sumariamente, se não encaminhar a documentação 

comprobatória ou apresentá-la de forma inverídica na data de sua inscrição; 

8.3. Os documentos de encaminhamento obrigatório (de acordo com a opção de Bolsa) são: 

8.4. RG 

8.5. CPF 

8.6. Último Contracheque 

8.7. Declaração de vínculo emitida pela unidade onde o(a) candidato(a) está lotado(a) 

8.8.  Extrato Bancário simples e atualizado somente com identificação de nome, agência e conta 

corrente ou conta salário do Banco do Brasil; 

8.9. Diploma de graduação exigido para a Bolsa pretendida, emitido por Instituição de Ensino 

devidamente reconhecida pelo MEC; 

8.10. Certificado de Conclusão de Especialização, emitido por Instituição de Ensino devidamente 

reconhecida pelo MEC; 

8.11. Certificado de Conclusão de Mestrado (emitido por Instituição de Ensino devidamente 

reconhecida pelo MEC), se houver; 

https://bit.ly/InscricaoPSSFormador22
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8.12. Certificado de Conclusão de Doutorado (emitido por Instituição de Ensino devidamente 

reconhecida pelo MEC), se houver; 

8.13. Declaração(atualizada) de experiência  como formador ou coordenador em Formação Continuada 

na educação básica para professores, pedagogos, gestores e profissionais da educação não docentes, 

devidamente identificada, devendo constar o nome do Órgão, Empresa ou Entidade, período trabalhado 

pelo(a) candidato(a), com carimbo e assinatura do empregador/contratante de forma legível; 

8.14. Declaração de nada consta emitida pela CGE no mesmo mês do período de inscrição deste 

processo(www.cge.ap.gov.br); 

8.15. Autodeclaração (atualizada)  de não vínculo em cargo comissionado em qualquer esfera de 

governo; 

8.16. Certificado ou declaração de experiência com uso da plataforma moodle e outras ferramentas 

digitais; 

8.17. Plano de aula da prova didática (modelo anexo IIIII) – para formadores e coordenadores de 

formação 

8.18 Relato de experiência (modelo anexo IV) – para consultores de formação 

 

9. DA ANÁLISE DE TÍTULOS E EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL (Eliminatória e Classificatória) 

9.1. Serão consideradas na análise de títulos e experiência profissional a validade e compatibilidade da 

documentação apresentada pelo(a) candidato(a);  

9.2. É vedada toda e qualquer apresentação de protocolos de requerimento em substituição aos 

documentos exigidos;  

9.3. Esta etapa atenderá o especificado no Anexo II deste Edital; 

 

10. Etapa 3: AVALIAÇÃO DE HABILIDADES TÉCNICAS - PROVA DIDÁTICA/RELATO DE EXPERIÊNCIA E 

ENTREVISTA 

10.1. Esta etapa consiste em avaliar habilidades específicas de formação por meio de atividade prática 

de formação continuada (online), avaliar as habilidades específicas em consultoria com relato de 

experiências de resultados e entrevista. Os critérios de avaliação constam no anexo V do Edital – 

Eliminatória;  

http://www.cge.ap.gov.br/
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10.2. A Avaliação de Habilidade Técnica tem como objetivo avaliar a capacidade de planejamento de 

aula, de transposição didática de conteúdos e saberes, de comunicação, de domínio de metodologias 

ativas e síntese do candidato, bem como seu conhecimento do conteúdo referente à Dimensão, ao eixo 

(conforme anexo VI) e a vaga escolhida (conforme anexo I – código de vagas) em consonância com o 

disposto no Plano Estadual de Educação do Amapá, Base Nacional Comum Curricular e Referencial 

Curricular Amapaense; (para formadores e coordenadores de formação) 

 

10.3. A Avaliação de Habilidades Técnicas tem como objetivo avaliar a capacidade para realizar estudos 

que subsidiem o aprimoramento dos processos de implementação do Sistema Permanente de Avaliação 

da Educação Básica do Amapá através de estudos, pesquisas e produtos para consolidação do Sistema 

enquanto ferramenta de apoio na produção de instrumentos avaliativos, monitoramento e 

desenvolvimento de indicadores educacionais na perspectiva da melhoria da qualidade da educação no 

Amapá; (para consultores de formação) 

10.4. A Avaliação de Habilidade Técnica consistirá de uma aula/relato proferidos para a Banca 

Examinadora, no tempo de apresentação de 10 (dez) minutos e 20 (vinte) minutos de 

entrevista/arguições/considerações com a banca, versando o conteúdo do tema (conforme os anexos III 

(modelo de plano de aula) e anexo VI (Dimensões e eixos de formação) e anexo IV (relato de 

experiência), em dia e horário a ser publicado no site da https://seed.portal.ap.gov.br/ . Caso o 

candidato não respeite os limites de tempo estipulados neste subitem, será eliminado.  

10.5. Poderão ser utilizados quaisquer recursos didáticos compatíveis com as metodologias ativas que 

escolher, cabendo ao candidato providenciar, por seus próprios meios, a obtenção, instalação e 

utilização do equipamento necessário para apresentação da aula por meio virtual (google meet).  

10.6. O(a) candidato(a), deverá apresentar o plano de aula (conforme modelo no anexo III) ou o relato 

de experiência(conforme anexo IV) em pdf, no ato da inscrição, o qual será disponibilizado à Banca 

Examinadora. Caso o(a) candidato(a) não entregue o Plano de Aula ou o relato de experiência no ato da 

inscrição, a mesma não será validada.  

10.7. Para a elaboração do Plano de Aula, o candidato deve escolher a dimensão e o eixo de formação 

apenas para efeito de direcionamento de sua apresentação, conforme anexo VI (Quadro de Dimensão e 

Eixos de Formação) 

https://seed.portal.ap.gov.br/
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10.8. Para elaboração do Relato de Experiência, o candidato deve descrever uma de suas experiências 

reais como consultor e apresenta-la à Banca examinadora; 

10.9. Os critérios de Avaliação desta etapa serão regulados pelo Anexo V (quadro de critérios de 

avaliação) deste Edital.  

11. DA COMISSÃO DE SELEÇÃO 

11.1. Será constituída a comissão de seleção sob a responsabilidade da Coordenadoria de Recursos 

Humanos – CRH/SEED, que coordenará e organizará o processo de forma geral, realizando as atividades 

de análise documental, julgamentos e análise de recursos, podendo para tanto, ser apoiada em suas 

atividades por outros profissionais. 

11.2. Todos os atos deste Processo Seletivo Simplificado serão divulgados no site 

https://seed.portal.ap.gov.br/ , garantindo a transparência do processo. 

11.3. Os eventuais casos não contemplados pelo Edital serão analisados pela comissão. 

 

12. DA DIVULGAÇÃO DO CRONOGRAMA 

Todos os resultados serão divulgados no site da https://seed.portal.ap.gov.br/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ETAPA CURRICULAR PERÍODO 

Publicação do Edital 16/02/2022 

Inscrição online com encaminhamento da documentação 

comprobatória 
De 17/02 à 27/02/2022 

Análise de Currículos De 02/03 à 05/03/2022 

Divulgação dos aptos para próxima etapa 07/03/2022 

Convocação para as bancas examinadoras da prova 

didática 
08/03/2022 

Prova didática online De 09 à 15/03/2022 

Divulgação do resultado preliminar 16/03/2022 

Prazo para recurso 
17/03/2022 

Das 0:01h às 23:59h 

Análise de recurso 18/03/2022 

Divulgação do recurso e resultado final 19/03/2022 

https://seed.portal.ap.gov.br/
https://seed.portal.ap.gov.br/
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13. DOS RECURSOS 

13.1. Após a publicação do resultado, o (a) candidato (a) poderá impetrar recurso pelo link  

https://bit.ly/RecursoPSSFormador22 , entre as 00h01min às 23h59min do dia 17/03/2022; 

13.2. Cada candidato(a) poderá impetrar um único recurso; 

13.3. O recurso deverá ser individual com menção ao Item em que o(a) candidato(a) se julgar 

prejudicado (a), devidamente fundamentado, devendo indicar o número do CPF; 

13.4. Será indeferido, sumariamente, o pedido de recurso não fundamentado, que possuir linguagem 

ofensiva ou não contiver dados necessários à identificação do (a) candidato (a); 

13.5. A relação nominal com o resultado dos recursos impetrados sob a forma de deferimento ou 

indeferimento será publicada junto ao resultado final no site https://seed.portal.ap.gov.br/, no dia 

19/03/2022; 

13.6. Em hipótese alguma será concedido pedido de revisão de recurso. 

 

14. VIGÊNCIA DA SELEÇÃO, CONCESSÃO E RESCISÃO DE BOLSAS 

14.1. Após a divulgação do resultado final da presente seleção, será constituído um banco de candidatos 

aptos a serem bolsistas do Programa de Formação Continuada da Secretaria de Estado da Educação, o 

qual terá validade de 02 (dois) anos, podendo ser prorrogado por mais 01 (um) ano; Exceto para 

Consultores que terá validade de 06 (meses), podendo ser prorrogado por igual período; 

14.2. A aprovação na presente seleção e a participação no Banco de candidatos aptos a serem bolsistas 

do Programa de Formação Continuada da Secretaria de Estado da Educação não geram direito adquirido 

ao recebimento de Bolsa de Incentivo do Programa, mas apenas expectativa de direito, uma vez que 

serão concedidas de acordo com as necessidades da Administração; 

14.3. Em concordância com o Art.9º da Lei nº 2.449, de 02 de dezembro de 2019, a Secretaria de Estado 

da Educação poderá cancelar ou suspender o pagamento da Bolsa a qualquer momento, caso seja 

constatado o não cumprimento por parte do bolsista, das obrigações constantes no Termo de 

Compromisso; 

14.4. Não será devido o pagamento da Bolsa em caso de férias, licenças e quaisquer formas de 

afastamento do (a) bolsista (Art. 11º da Lei 2.449/2019); 

14.5. A Bolsa de Incentivo instituída pela Lei 2.449/2019, não possui caráter remuneratório, não 

incidindo sobre ela, contribuição previdenciária e impostos legais.  

https://bit.ly/RecursoPSSFormador22
https://seed.portal.ap.gov.br/
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14.6. O recurso para pagamento da Bolsa atenderá o que estabelece o Art. 26 da Lei nº 2.448, de 2 de 

dezembro de 2019 onde estabelece que as despesas decorrentes da aplicação desta Lei, ocorrerão por 

conta de dotação orçamentária da Secretaria de Estado da Educação - SEED. 

 

15. DISPOSIÇÕES GERAIS 

15.1. As vagas serão preenchidas conforme a vacância e necessidade das ações realizadas pelo 

Programa de Formação Continuada para atuarem como bolsistas formadores, coordenadores e 

consultores de formação no Núcleo de Formação Continuada-NUFOC, Núcleo de Capacitação para 

Gestão Escolar-NUCGES, Núcleo de Tecnologia Educacional-NTE, Núcleo de Ensino Médio-NEM e 

Programa Educação para Paz-EPAZ. 

15.2. Os casos não especificados nesta Chamada Pública serão resolvidos pela Comissão de Seleção e 

divulgados no site https://seed.portal.ap.gov.br/; 

15.3. Fica reservado à Secretaria de Estado da Educação -SEED o direito de prorrogar, revogar ou anular 

a presente Chamada Pública. 

 

Secretaria de Estado da Educação do Estado do Amapá 

 

Macapá-AP, 16 de fevereiro de 2022. 

 

 

Maria Goreth da Silva Sousa 
Secretária de Estado da Educação 

Decreto nº 0158/2018-GEA 
 

 

 

 

 

 

 

 

https://seed.portal.ap.gov.br/
iara
Carimbo



 
 

 
GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ 

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 
 

16 
 

 

ANEXO I- CÓDIGO DE VAGAS 

 

BOLSISTAS PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO CONTINUADA E-PAZ 

Nº DO 
CÓDIGO 
DE VAGA 

 
BOLSISTA 

 
PERFIL 

 
TEMAS PARA A PROVA 

DIDÁTICA 

 
 
 

EP01 

 
 
 

FORMADOR-NÍVEL 
IV 

Profissionais, servidores públicos, para 
capacitação contínua quanto às 
metodologias ativas empregadas nos 
programas de formação Continuada, 
desenvolvimento Profissional, 
acompanhamento e avaliação da 
execução do programa. 

 
DIMENSÃO:  

Engajamento Profissional 
 

EIXO: 
Educação para a Paz 

(E-PAZ) 

 
 
 
 
 
 
 

EP02 

 
 
 
 
 
 
 

COORDENADOR 
ESTADUAL - NÍVEL II 

Profissionais, servidores públicos, com 
titulação de mestre ou especialista em 
uma das áreas da educação, para 
executarem projetos e prestarem 
assessoria educacional que agregue 
conhecimento técnico e científico nas 
áreas estratégicas da educação, conforme 
as temáticas priorizadas na Política de 
Formação Continuada da Secretaria de 
Estado da Educação - SEED, 
implementadas por seus programas de 
formação continuada e de 
desenvolvimento profissional, bem como 
a condução dos planejamentos com os 
formadores e elaboração de matérias 
didáticos que contribuam com as 
formações dos professores da Educação 
Básica. 

 
 
 
 
 
 

DIMENSÃO: 
Engajamento Profissional 

 
EIXO:  

Educação para a Paz 
(E-PAZ) 

 

BOLSISTAS PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO CONTINUADA – ENSINO MÉDIO E ESCOLAS DO NOVO SABER 

Nº DO 
CÓDIGO 
DE VAGA 

 
BOLSISTA 

 
PERFIL 

 
TEMAS PARA A PROVA 

DIDÁTICA 

 
 
 
 
 
 

EM01 

 
 
 
 
 
 
FORMADOR-NÍVEL IV 

Profissionais, servidores públicos, 
para capacitação contínua quanto às 
metodologias ativas empregadas nos 
programas de formação Continuada, 
desenvolvimento Profissional, 
acompanhamento e avaliação da 
execução do programa. 

 
DIMENSÃO:  

Engajamento Profissional 
Prática Profissional 

 
EIXO: 

 Áreas de Linguagens e 
Códigos 

 Área de Matemática 
 Área de Ciências da Natureza 
 Área de Ciências Humanas 
 Gestão Escolar e Pedagógica 
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 Gestão de Resultados 
Educacionais 

 
 
 
 
 
 
 

EM02 

 
 
 
 
 
 
 

COORDENADOR 
ESTADUAL - NÍVEL II 

Profissionais, servidores públicos, 
com titulação de mestre ou 
especialista em uma das áreas da 
educação, para executarem projetos 
e prestarem assessoria educacional 
que agregue conhecimento técnico e 
científico nas áreas estratégicas da 
educação, conforme as temáticas 
priorizadas na Política de Formação 
Continuada da Secretaria de Estado 
da Educação - SEED, implementadas 
por seus programas de formação 
continuada e de desenvolvimento 
profissional, bem como a condução 
dos planejamentos com os 
formadores e elaboração de matérias 
didáticos que contribuam com as 
formações dos professores da 
Educação Básica. 

DIMENSÕES: 

 Prática Profissional 

 Engajamento Profissional 
 

EIXOS: 
 Áreas de Linguagens e 

Códigos 
 Área de Matemática 
 Área de Ciências da Natureza 
 Área de Ciências Humanas 
 Gestão Escolar e Pedagógica 
 Gestão de Processos 

Administrativos 
 Gestão de Recursos 

Educacionais 
 Gestão de Resultados 

Educacionais 

 
BOLSISTAS PARA A FORMAÇÃO CONTINUADA DA SEED 

 
Nº DO 

CÓDIGO 
DE VAGA 

 
BOLSISTA 

 
PERFIL 

 
TEMAS PARA A PROVA DIDÁTICA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PFC01 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONSULTOR DE 
FORMAÇÃO – 

NÍVEL I 

Profissionais, servidores públicos, com 
titulação de doutor, mestre ou 
detentores de amplo conhecimento na 
sua área de atuação(especialista em 
AVALIAÇÃO), com graduação em 
qualquer área do conhecimento para 
educação, para executarem atividades 
voltadas ao atendimento dos objetivos 
dos Programas de Formação, nas áreas 
de gestão, gestão escolar, Formações, 
Assessoramento, gestão pedagógica, 
currículo, tecnologia educacional, 
avaliação da aprendizagem e 
aperfeiçoamento pedagógico, visando 
o intercâmbio e ao aprimoramento do 
conhecimento utilizado e à 
implementação de tecnologias 
educacionais para o desenvolvimento 
institucional, científico e tecnológico, o 
incremento de materiais instrucionais 
e da promoção de capacitações no 
âmbito dos Programas de Formação 
Continuada desenvolvidos pela 
Secretaria de Estado da Educação – 
SEED; Pós-graduação na área de 
Avaliação; Experiência profissional de, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIMENSÕES: 

 Conhecimento Profissional 

 Prática Profissional 

 Engajamento Profissional 
 
 

EIXO: 

 Avaliação 

 Formação Continuada 
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no mínimo, 1 (um) ano em 
coordenação, elaboração e aplicação 
de avaliações em larga escala; 

 
 
 
 
 
 

PFC02 

 
 
 
 
 
 

FORMADOR-NÍVEL 
IV 

Profissionais, servidores públicos, para 
capacitação contínua quanto às 
metodologias ativas empregadas nos 
programas de formação Continuada, 
desenvolvimento Profissional, 
acompanhamento e avaliação da 
execução do programa. 

DIMENSÕES: 

 Prática Profissional 

 Engajamento Profissional 
 

EIXOS:  
 Áreas de Linguagens e Códigos 
 Área de Matemática 
 Área de Ciências da Natureza 
 Área de Ciências Humanas 
 Área de Ensino Religioso 
 Educação Infantil (Campos de 

experiências e direitos de 
aprendizagem) 

 Educação Especial 
 Educação de Jovens e Adultos 
 Educação do Campo 
 Educação Indígena 
 Educação Quilombola 
 Educação Profissional 
 Educação Prisional 
 Cultura Inclusiva 
 Projeto Político Pedagógico 

(PPP) 
 Gestão Democrática 
 Gestão Escolar e Pedagógica 
 Gestão de Pessoas e Equipes 
 Gestão de Processos 

Administrativos 
 Gestão de Recursos 

Educacionais 
 Gestão de Resultados 

Educacionais 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PFC03 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COORDENADOR 
ESTADUAL - NÍVEL II 

Profissionais, servidores públicos, com 
titulação de mestre ou especialista em 

uma das áreas da educação, para 
executarem projetos e prestarem 

assessoria educacional que agregue 
conhecimento técnico e científico nas 

áreas estratégicas da educação, 
conforme as temáticas priorizadas na 
Política de Formação Continuada da 
Secretaria de Estado da Educação - 

SEED, implementadas por seus 
programas de formação continuada e 
de desenvolvimento profissional, bem 
como a condução dos planejamentos 
com os formadores e elaboração de 
matérias didáticos que contribuam 

com as formações dos professores da 
Educação Básica. 

DIMENSÕES: 

 Conhecimento Profissional 

 Prática Profissional 

 Engajamento Profissional 
 

EIXOS: 
 Áreas de Linguagens e Códigos 
 Área de Matemática 
 Área de Ciências da Natureza 
 Área de Ciências Humanas 
 Área de Ensino Religioso 
 Educação Infantil (Campos de 

experiências e direitos de 
aprendizagem) 

 Educação Especial 
 Educação de Jovens e Adultos 
 Educação do Campo 
 Educação Indígena 
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 Educação Quilombola 
 Educação Profissional 
 Educação Prisional 
 Cultura Inclusiva 
 Projeto Político Pedagógico 

(PPP) 
 Gestão Democrática 
 Gestão Escolar e Pedagógica 
 Gestão de Pessoas e Equipes 
 Gestão de Processos 

Administrativos 
 Gestão de Recursos 

Educacionais 
 Gestão de Resultados 

Educacionais 

 

BOLSISTA PARA A FORMAÇÃO CONTINUADA DO NÚCLEO DE TECNOLOGIA EDUCACIONAL - NTE 

Nº DO 
CÓDIGO 

DE 
VAGA 

BOLSISTA PERFIL TEMAS PARA A PROVA DIDÁTICA 

NTE01 FORMADOR-NÍVEL IV Profissionais, servidores públicos, para 
capacitação contínua quanto às 
metodologias ativas empregadas nos 
programas de formação Continuada, 
desenvolvimento Profissional, 
acompanhamento e avaliação da 
execução do programa. 

DIMENSÃO: 
Prática Profissional 

Engajamento Profissional 
 

EIXO:  
 Áreas de Linguagens e 

Códigos 
 Área de Matemática 
 Área de Ciências da Natureza 
 Área de Ciências Humanas 
 Área de Ensino Religioso 
 Educação Infantil (Campos de 

experiências e direitos de 
aprendizagem) 

 Educação Especial 
 Educação de Jovens e Adultos 
 Educação do Campo 
 Educação Indígena 
 Educação Quilombola 
 Educação Profissional 
 Educação Prisional 
 Cultura Digital 

NTE02 COORDENADOR 
ESTADUAL - NÍVEL II 

Profissionais, servidores públicos, com 
titulação de mestre ou especialista em 
uma das áreas da educação, para 
executarem projetos e prestarem 
assessoria educacional que agregue 
conhecimento técnico e científico nas 
áreas estratégicas da educação, 
conforme as temáticas priorizadas na 
Política de Formação Continuada da 

DIMENSÃO: 
Prática Profissional 

Engajamento Profissional 
 

EIXO:  
 Áreas de Linguagens e 

Códigos 
 Área de Matemática 
 Área de Ciências da Natureza 
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Secretaria de Estado da Educação - 
SEED, implementadas por seus 
programas de formação continuada e 
de desenvolvimento profissional, bem 
como a condução dos planejamentos 
com os formadores e elaboração de 
matérias didáticos que contribuam 
com as formações dos professores da 
Educação Básica. 

 Área de Ciências Humanas 
 Área de Ensino Religioso 
 Educação Infantil (Campos de 

experiências e direitos de 
aprendizagem) 

 Educação Especial 
 Educação de Jovens e Adultos 
 Educação do Campo 
 Educação Indígena 
 Educação Quilombola 
 Educação Profissional 
 Educação Prisional 
Cultura Digital 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Nº CRITÉRIOS 
PONTUAÇÃO 

MÁXIMA 

01 
Especialista na área da Educação (Avaliação ou Formação 

Continuada) ou áreas afins. 
05 

02 
Mestre na área da Educação (Avaliação ou Formação Continuada) 

ou áreas afins. 
07 

03 Doutorado na área da Educação ou áreas afins 08 

04 

Cursos na área de Avaliação ou Formação Continuada, com carga 

horária mínima de 300 horas, computando-se 3 (três) pontos por 

curso, limitados a 5 (cinco) cursos realizados nos últimos 5 (cinco) 

anos. 

15 

05 

Experiência comprovada em consultoria em Educação Básica, 

Formação Continuada e/ou Avaliação na Educação Básica, com 

carga horária mínima de 200 horas por consultoria, computando-se 

3 (três) pontos por ano limitados a 4 (quatro) anos de experiência. 

12 

06 

 Experiência profissional em Formação Continuada ou Avaliação 

na Educação Básica, computando-se 1,5 (um ponto e meio) por 

ano, limitados a 2 (dois) anos de experiência. 

03 

TOTAL DE PONTOS:  50 
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ANEXO II- QUADRO DE TITULAÇÃO 

CONSULTOR DE FORMAÇÃO 

 

BOLSISTAS FORMADORES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nº CRITÉRIOS 
PONTUAÇÃO 

MÁXIMA 

01 Especialista na área da Educação ou áreas afins 05 

02 Mestre na área da Educação ou áreas afins 07 

03 Doutorado na área da Educação ou áreas afins 08 

04 

Cursos na área de Tutoria e/ou Formação Continuada, com carga 

horária mínima de 120 horas, computando-se 3 (três) pontos por 

curso, limitados a 5 (cinco) cursos realizados nos últimos 5 (cinco) 

anos. 

15 

05 

Experiência comprovada em Docência, Coordenação Pedagógica 

e/ou Gestão Escolar na Educação Básica, computando-se 3 (três) 

pontos por ano limitados a 4 (quatro) anos de experiência. 

12 

06 

 Experiência profissional em Formação Continuada ou 

Coordenação de Programas na Educação Básica, computando-se 1 

(um) ponto por ano, limitados a 3 (três) anos de experiência. 

03 

TOTAL DE PONTOS:  50 
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BOLSISTAS COORDENADORES DE FORMAÇÃO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Serão 

considerados (as) classificados (as) para a etapa de prova didática/relato de experiencia e entrevistas os (as) candidatos (as) 

que obtiverem a pontuação mínima de 20 (vinte) pontos na etapa curricular. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nº CRITÉRIOS 
PONTUAÇÃO 

MÁXIMA 

01 Especialista na área da Educação ou áreas afins 05 

02 Mestre na área da Educação ou áreas afins 07 

03 Doutorado na área da Educação ou áreas afins 08 

04 

Cursos na área de Tutoria, Gestão e/ou Formação Continuada, com 

carga horária mínima de 120 horas, computando-se 3 (três) pontos 

por curso, limitados a 5 (cinco) cursos realizados nos últimos 5 

(cinco) anos. 

15 

05 

Experiência comprovada em Docência, Coordenação Pedagógica 

e/ou Gestão Escolar na Educação Básica, computando-se 3 (três) 

pontos por ano limitados a 4 (quatro) anos de experiência. 

12 

06 

Experiência profissional em Formação Continuada ou 

Coordenação de Programas na Educação Básica, computando-se 1 

(um) ponto por ano, limitados a 3 (três) anos de experiência. 

03 

TOTAL DE PONTOS:  50 
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ANEXO III: MODELO DE PLANO DE AULA 

(PARA FORMADORES E COORDENADORES DE FORMAÇÃO) 

 

PLANO DE AULA  
AVALIAÇÃO DE HABILIDADES TÉCNICAS 

PROVA DIDÁTICA 

CANDIDATO(A) FORMADOR( ) COORDENADOR( ):  

ÁREA DE CONHECIMENTO: 

COMPONENTE CURRICULAR: 

OBJETO DE CONHECIMENTO: 

PÚBLICO ALVO: 

Ano/Turma: 
 

Bimestre: 
      

Contexto de realização da aula: 
       Presencial              Remoto            Híbrido 

Carga 
Horária: 
 

HABILIDADE  
 

OBJETIVO(S) DE APRENDIZAGEM 
Ao final desta aula, o cursista precisa... 

  

COMPETÊNCIA(S) GERAL(IS)  
 

COMPETÊNCIA(S) ESPECÍFICA(S) 
 

  

 

SEQUÊNCIA DE ATIVIDADES 

 

 

RECURSOS 
Materiais, tecnologias e ferramentas didáticas e paradidáticas 

 

 
 

INSTRUMENTOS AVALIATIVOS/APLICAÇÃO 
Como serão coletadas evidências do aprendizado 

dos cursistas?  

Avaliação 
Quais seriam as evidências de que os 

cursistas aprenderam? 

 
 

 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
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ANEXO IV: MODELO DE RELATO DE EXPERÊNCIA 

(PARA CONSULTORES DE FORMAÇÃO) 

 

MODELO DE RELATO DE EXPERIÊNCIA 

 

 Identificação do candidados com dados pessoais e profissionais que caracterizem 
qualificação para aréa pretendida 

 

 
Área:   (   )Sistema de Avaliação da Educação Básica 
             (   )Formação Continuada 
 

 Nome da Empresa/Instituição onde realizou a atividade: 

 CNPJ da Empresa/instituição onde realizou a atividade: 

 Caracterização da empresa o u  i n s t i t u i ç ã o  p a r a  q u a l  p r e s t o u  
c o n s u l t o r i a  (setor de atividade econômica, número de profissionais e/ou 
alunos/clientes atendidos ...) 

 Período de desenvolvimento do trabalho [dia/mês/ano]: 

 Carga horária: 

 Descrição sucinta dos trabalhos realizados na área de conhecimento                           pretendida: 

 Consultoria (diagnóstico, ações desenvolvidas e resultados alcançados) 
 

 
 
Declaramos, ainda que os compromissos contratuais assumidos foram cumpridos de 
forma satisfatória, nada constando em nossos registros, até a presente data, que 
desabone comercial ou tecnicamente a consultoria desenvolvida por ( nome do 
candidato). 
 

 
Município (UF),       de de 2022 

 
 
 

_____________________________________________________ 
Nome completo 

Cargo como servidor público 
CPF/matricula 
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ANEXO V: CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

 

3ª ETAPA – ENTREVISTA E APRESENTAÇÃO DO PLANO DE AULA OU DO RELATO DE EXPERIÊNCIA 
 

1. A 3ª Etapa, também de caráter eliminatório e classificatório, consistirá em prova didática ou apresentação do 
relato de experiência para todos os eixos com duração máxima de 10 (dez) minutos, 
entrevista/arguições/considerações da banca examinadora com duração máxima de 20 (vinte) minutos; 

1.1 Na entrevista, serão avaliados, por meio de arguição, os seguintes aspectos:  
a) conhecimento (e adequação) sobre a atuação na função pretendida – pontuação máxima 5,0 pontos; 
b) facilidade de comunicação e relação interpessoal – pontuação máxima 5,0 pontos; 

1.2 Nesta etapa (entrevista) a pontuação máxima será de 30 (trinta) pontos, obtidos a partir da soma das 
notas atribuídas pelos três examinadores; 

2. Na sequência, o candidato deverá também apresentar uma AULA OU RELATO DE EXPERIÊNCIA, com duração 
máxima de 10 (dez minutos) coerente com as atribuições da tipologia e do nível da bolsa pretendida. 

2.1 Esta etapa precisa conter todos os requisitos do ANEXO III ou IV (selecionado pelo candidato entre os temas 
listados no CÓDIGO DE VAGAS – ANEXO I) e recursos. 

2.2 As notas serão atribuídas imediatamente após o término da aula, sem divulgação para o candidato, com base 
nos critérios e na pontuação abaixo indicados: 

 

CRITÉRIOS PARA DEFESA DO PLANO DE AULA OU RELATO DE 
EXPERIÊNCIA  

PONTUAÇÃO MÁXIMA 

Organização da apresentação em relação ao tempo disponível 2,0 

Conhecimento do conteúdo com segurança na apresentação 2,0 

Relação entre a metodologia e o objetivo  2,0 

Adequação da proposta à função pretendida 2,0 

Uso e adequação de recursos 2,0 

Total 10,0 

 
2.3 A pontuação máxima nesta etapa (defesa do plano de aula ou relato de experiência) será de 30 (trinta) pontos 

obtidos a partir da soma das notas atribuídas pelos três examinadores; 
2.4 Serão considerados aprovados nesta etapa (entrevista e defesa) os candidatos que obtiverem a nota mínima 

de 20 (vinte) pontos. 
2.5 O valor máximo atribuído a todas as etapas é de 100 (cem) pontos, conforme a seguinte distribuição:  50 

pontos de avaliação curricular, 30 pontos de entrevista e 20 pontos do PLANO DE AULA OU RELATO DE 
EXPERIÊNCIA. 
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ANEXO VI: DIMENÕES E EIXOS DE FORMAÇÃO 
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