
                                                                                                    

UNIVERSIDADE  FEDERAL  DO  RIO  GRANDE  DO SUL (UFRGS) 
SECRETARIA  DE  EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA (SEAD) 
FACULDADE DE EDUCAÇÃO 
 

EDITAL N. 01/2014 
 

 

CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM GESTÃO ESCOLAR – 4ª EDIÇÃO 
 

PROCESSO DE SELEÇÃO DE CURSISTAS 
 
 

A Faculdade de Educação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, no uso de 
suas atribuições legais, torna pública a abertura de inscrições para o processo de seleção 

de cursistas para o Curso de Especialização Lato Sensu em Gestão Escolar - 4ª edição, 
na modalidade a distância, com carga horária de 405 (quatrocentos e cinco) horas, no 

âmbito do Programa Nacional Escola de Gestores da Secretaria de Educação Básica do  
Ministério da Educação (MEC). 

 
1. OBJETIVO 
Formar gestores escolares das escolas públicas da Educação Básica em cursos de 

especialização e de atualização em Gestão Escolar, na perspectiva da gestão 
democrática e da efetivação do direito à educação escolar com qualidade social. 

 
2. VAGAS E POLOS 
Serão ofertadas 400 (quatrocentas) vagas, distribuídas conforme o quadro abaixo: 
 

 
POLOS N.º DE 

VAGAS 
ENDEREÇO DOS 
POLOS 

CONTATOS DO COORDENADOR 
POLO 

Caxias 40 Av. Júlio de Castilhos, 

nº 3.947  

Bairro: 

Cinquentenário  

CEP: 95010-005 

Telefone: (54)3225 6622  

E-mail: nte-caxias@educacao.rs.gov.br 

Cruz Alta 40 Rua Pinheiro 

Machado. Nº: 911 

Bairro: Centro 

Telefone: (55) 3324-4547 

Telefone alter.: (55) 3321-1359 

Fax: (55) 3322-6541 

E-mail: uabpolocruzalta@gmail.com 

Novo 

Hamburgo 

40 Av. Pedro Adams 

Filho. Nº: 4918 

Bairro: Centro 

Complemento: 2º e 3º 

andares 

 

E-mail: polouab.nh@gmail.com  

E-mail alter.: monicapagel@yahoo.com.br  

Fone: (51) 3593-2043 

Pelotas 40 Rua Olenka Souza 

Soares Rassier, 20 

Bairro Fagata 

E-mail nte-pelotas@seduc.rs.gov.br  

Telefone: (53) 3271-1999 / 3221-4063  

Fax: 053-3221-4063 

Porto Alegre 80 Rua Vigário José 

Inácio, 730 - Centro  

Porto Alegre  

NTE Porto Alegre 

Fone: (51) 3221-6957  

Fax: (51) 3221-6904  

E-mail: nte-poa@seduc.rs.gov.br  

E-mail: crisptn@cinted.ufrgs.br 

Santa Cruz 40 Rua Marechal http://nte06cre.blogspot.com/p/localizacao.h



                                                                                                    
do Sul Floriano, 907 - 1º 

Andar - Junto ao 

prédio do Sine 

Centro  

 

tml 

nte-santacruz@seduc.rs.gov.br  

Telefone: 37153900 

Fax: (51) 3715-3900 

Santa Maria 40 Endereço: Presidente 

Vargas, 1052 

 

http://ntesantamaria.blogspot.com/  

nte-santamaria@educacao.rs.gov.br  

Telefone: (55) 3222 4025  

Fax: (055) 3222-4025 Assistente Presencial: 

Renato Miranda  

E-mail: renatofmiranda@yahoo.com.br 

Santana do 

Livramento 

40 Rua Barão do Triunfo. 

Nº: 1048 

Bairro: Centro 

Complemento: Prédio 

Telefone:(55) 3968 1043  

Telefone alter.:(55) 3244-3348  

Celular:(55) 9958-8629  

Fax:(55) 3244-4887  

E-mail:magsusana@yahoo.com.br  

E-mail alter.:polouabliv.rs@gmail.com 

Santo 

Antônio da 

Patrulha 

40 Barão do Caí, 125 

Cidade Alta 

http://www.polosap.com.br/  

(51) 3662 7214 

(51) 96996414  

E-mail: polouab@pmsap.com.br 

 

Na hipótese de não haver o preenchimento mínimo de 50% das vagas em determinado 

pólo, a oferta será realocada para a cidade em que houver maior demanda. No caso de 

vagas não preenchidas  em proporção menor do que 50% as mesmas serão oferecidas a 

candidatos com residência/atividade em região alocada a outro polo. 
 

3. PÚBLICO ALVO 
Profissionais que integram a equipe gestora da escola: diretor e vice-diretor, totalizando, 

no máximo, dois participantes por escola e que tenham disponibilidade para. 
a) Dedicar-se ao curso que demandará uma carga de aproximadamente 10 horas por 

semana em atividades assíncronas online e encontros presenciais no polo (cerca de 1 por 
mês). 

b) Compartilhar o curso com o coletivo da escola. 

c) Construir, com a comunidade escolar e local, o Projeto Político Pedagógico no 

estabelecimento de ensino onde atua. 

 

4. REQUISITOS DOS CANDIDATOS 
Dentre os requisitos para participação no curso destacam-se: 

a) Ter concluído curso de graduação plena . 

b) Ser gestor efetivo, em exercício, de escola pública municipal e/ou estadual de 

educação básica, incluídos aqueles de Educação de Jovens e Adultos, de Educação 

Especial e de Educação Profissional. 

 

5. PERÍODO E PROCEDIMENTOS PARA AS INSCRIÇÕES 
 
A inscrição será realizada mediante manifestação de interesse em participar do curso, 

registrada de 14 de julho a 15 de agosto de 2014, no sistema acessível através do site 
http://penta3.ufrgs.br/EscolaGestores2014/matricula.html 

A inscrição através do formulário online somente será validada quando ocorrer o 
recebimento da documentação para a inscrição, conforme descrito no item 5.1. 

 



                                                                                                    

5.1 DOCUMENTAÇÃO PARA A INSCRIÇÃO 
Após o preenchimento do formulário de inscrição os candidatos deverão enviar por 

email 

a) Cópia do RG e do CPF; 

b) Cópia do Diploma de Graduação; 

c) Cópia do Histórico Escolar do curso de Graduação; 

d) Curriculum vitae resumido 

e) Documento comprobatório do exercício do cargo de Diretor ou Vice-Diretor de 

escola pública municipal ou estadual concursado do Rio Grande do Sul. 

 

Os documentos de inscrição deverão ser enviados em formato eletrônico (arquivo pdf) 
por email, para o endereço escoladegestores@cinted.ufrgs.br 

Atenção: Deve ser enviado um único arquivo PDF com todas as cópias dos 
documentos de inscrição solicitados. Este arquivo deve ser nomeado como 

NomeSobrenome.pdf do candidato.  

 

6. SELEÇÃO 
 

O processo de seleção será realizado por uma Comissão de Seleção composta por 

professores da Faculdade de Educação desta Universidade, em sessão não pública, e 
compreenderá a verificação dos documentos constantes do item 5 deste Edital. 

 
A comissão de seleção poderá solicitar aos candidatos informações adicionais. 

  
Os candidatos que verificarem os requisitos de seleção serão classificados por ordem de 

inscrição, até o limite das vagas nos diversos polos. 
 

Os candidatos classificados serão selecionados conforme o número de vagas para o 

curso em cada polo. Os demais candidatos serão considerados suplentes. 

 

Critérios de desempate: 

1º) Não ter outro curso de especialização em área equivalente; 

2º) Ordem de inscrição. 

 

Obs.: Na hipótese de não serem ocupadas todas as vagas de algum polo, candidatos 

suplentes de outros polos poderão optar por participar do curso no polo com vagas 

remanescentes. Esta possibilidade será oferecida aos candidatos suplentes por ordem de 

inscrição. 

 

7. DIVULGAÇÃO DA SELEÇÃO 
O resultado da seleção será divulgado a partir do dia 24/08/2014 no site 

http://penta3.ufrgs.br/EscolaGestores2014/polos.html 
 

 

8. RECURSOS 
Todas as interposições de recurso do processo seletivo deverão ser formalizadas à 
Comissão de Seleção em até 48 (quarenta e oito) horas da divulgação dos resultados. Os 

recursos serão julgados pela Comissão de Seleção no prazo de até 48 (quarenta e oito) 



                                                                                                    

horas após a conclusão do prazo para a interposição de recursos e serão divulgados no 

site http://penta3.ufrgs.br/EscolaGestores2014/ 

 

9. MATRÍCULA 
No ato da matrícula, os candidatos selecionados deverão ratificar seu interesse em 

participar do curso de especialização em Gestão Escolar, através de formulário 

específico disponível no endereço abaixo indicado. Esta manifestação deverá ser feita 

no período de 30/08/2014 a 04/09/2014. 

 

Endereço para matricula: http://cesta.ufrgs.br/matrículas.html 

 
Adicionalmente, cada candidato deverá enviar, por meio físico, cópias dos documentos, 

abaixo indicados para o seguinte endereço: 
Secretaria do Curso Escola de Gestores 

Centro Interdisciplinar de Novas Tecnologias na Educação  
Av. Paulo Gama, 110 - Campus Centro  

Prédio 12105 CINTED - 3º andar - sala 334  
CEP: 90040-060 - Porto Alegre (RS) - Brasil 

Fone: (51)  3308-4100 ou 3308-4098 

 
Relação dos Documentos para a matrícula: 

a) Cópia da Carteira de Identidade; 
b) Cópia do CPF; 

c) Cópia do Diploma de Graduação autenticado; 
d) Documento comprobatório do exercício do cargo de Diretor ou Vice-Diretor de 

escola pública municipal ou estadual concursado do Rio Grande do Sul. autenticado 
e) Cópia do formulário de matrícula com os dados do participante;  

f) 1 foto 3x4. 

Obs.: A autenticação pode ser realizada em cartório ou por servidor público através de 

carimbo *“CONFERE COM O ORIGINAL*”, com data, identificação do nome e 

matrícula do servidor responsável e sua assinatura. 

 

11. COMISSÃO ORGANIZADORA DO PROCESSO SELETIVO 
A Comissão Organizadora do processo seletivo será composta pelos seguintes 

professores: 

• Liane Margarida Rockenbach Tarouco 

• Neusa Chaves Batista 

  

12. INFORMAÇÕES GERAIS 
Os dados contidos no site do curso (http://penta3.ufrgs.br/EscolaGestores2014/)  

devem ser considerados como informações complementares a este edital. 
 

 
 

Porto Alegre, 07 de julho de 2014. 
Profª Liane Margarida Rockenbach Tarouco 

Coordenadora do Curso 


