EDITAL 01/ 2019
CURSO EDUCAÇÃO ÉTNICO-RACIAL
Desafios para o campo do currículo em “tempos pós”.
A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM DO
ESTADO DO ESPIRITO SANTO, no uso de suas atribuições legais, torna público o processo de
seleção para o curso “EDUCAÇÃO ÉTNICO-RACIAL: DESAFIOS PARA O CAMPO DO
CURRÍCULO EM “TEMPOS PÓS”, ofertado pela Secretaria Municipal de Educação – SEME
aos professores da Rede Municipal de Ensino e público externo.
1. FINALIDADE DE CURSO
1.1 Oferecer aos educadores da Rede Municipal de Ensino, e ao público externo, subsídios para o
acompanhamento e a compreensão dos conteúdos acerca das relações étnico-raciais, abordando os
aspectos relacionados à cultura, ao imaginário social e à construção de representações sociais.
2. OBJETIVOS DO CURSO
2.1 Conhecer e aplicar a Lei 11.645/2008 no cotidiano escolar, conforme proposta curricular
vigente;
2.2. Contribuir para a formação continuada dos docentes da rede municipal de ensino, no que tange
à educação étnico-racial;
2.3. Aplicar novas práticas pedagógicas a fim de reverter, no imaginário social dos estudantes, as
representações inadequadas e estereotipadas dos afrodescendentes e indígenas;
2.4. Refletir sobre as políticas públicas implementadas no país para os enfrentamentos dos
preconceitos e discriminações.
3. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
Encontros
1º encontro
2º encontro
3º encontro
4º encontro
5º encontro
6º encontro
7º encontro
8º encontro

Tema
Relação Étnico-Racial no Brasil: conflitos e possibilidades
A questão racial na escola: desafios colocados pela implementação da Lei
11.645/2008
Multiculturalismo e educação: desafios para prática pedagógica
Práticas e narrativas da diáspora africana: notas sobre papel da escola na valorização
da diversidade
Intolerância religiosa
A importância da escola para a construção de uma cultura de promoção dos direitos
humanos
Ser professor(a) hoje: novos confrontos entre saberes, culturas e práticas
A didática hoje: reinventando caminhos

9º encontro
Seminário
*Sujeito a alterações

4. METODOLOGIA E CARGA HORÁRIA DO CURSO
4.1. O curso terá a seguinte organização metodológica:
Proposta de Trabalho
Encontros presenciais
Atividades semipresenciais
Orientações dos resumos expandidos em grupo ou individual
Produção de resumo expandido como atividade domiciliar – escrita
individual
Organização/Apresentação – Seminário
Carga Horária Total

Carga Horária
18h
25h
20h
42h
15h
120

5. PÚBLICO
5.1 O curso EDUCAÇÃO ÉTNICO-RACIAL: DESAFIOS PARA O CAMPO DO
CURRÍCULO EM “TEMPOS PÓS” é destinado aos educadores em exercício na Rede Pública
Municipal de Ensino da Secretaria Municipal de Educação e público externo que possuem ou
estejam cursando licenciatura e que atendam aos requisitos previstos no presente edital.
6. VAGAS
6.1 Serão ofertadas oitenta (80) vagas destinadas a servidores(as) da Rede Municipal de Ensino e
vinte (20) ao público externo.
7. DA INSCRIÇÃO
7.1 A inscrição deverá ser efetivada na Secretaria Municipal de Educação – (Rua Moreira, nº 235 –
Bairro Independência) por meio de preenchimento de formulário (anexo).
7.2 Os interessados poderão se inscrever no dia de 16/04/19 (terça-feira) de 08 às 17h.
7.3 Documentação necessária para inscrição:
I - Ficha de Inscrição devidamente preenchida e assinada pelo(a) candidato(a) e protocolada com
data e horário da inscrição (ação realizada no salão da SEME – último andar).
II - Cópia do documento de identidade com foto;
III - Cópia do CPF;
IV - Cópia do comprovante de residência;
V - Declaração de vínculo empregatício na Rede Pública Municipal de Ensino (para servidores (as)
lotados(as) na Secretaria Municipal de Educação).
VI - Cópia do Diploma do Ensino Superior ou Declaração (cursando) reservado exclusivamente às
LICENCIATURAS.
7.4 Os candidatos inscritos de acordo com os critérios estabelecidos neste Edital, que não
comparecerem no primeiro encontro presencial, terão a sua inscrição automaticamente
cancelada, sendo substituídos pelos candidatos relacionados em lista reserva.
7.5 É admitida a inscrição por procurador devidamente constituído, não sendo possível a
atuação do mesmo procurador para mais de uma inscrição.
7.6 Fica vedado mais de uma inscrição por pessoa.
8. DA SELEÇÃO
8.1 Os candidatos inscritos serão selecionados de acordo com os seguintes critérios:
8.1.1. Documentação completa conforme solicitada neste Edital.
8.1.2. Ordem de inscrição (data e horário);
8.4 Havendo desistência, poderá haver chamada de candidatos da lista de espera, obedecendo a
ordem: documentação completa e data de entrega da ficha de inscrição.

9. DA FREQUÊNCIA, DO APROVEITAMENTO E DO CERTIFICADO
9.1 Para efeito de certificação, será observado o limite máximo de duas faltas.
9.2 Os certificados serão emitidos pela SEME, após comprovada a exigência contida no item 9.1.
10. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO, LOCAL E HORÁRIO DO CURSO
10.1 O curso será desenvolvido entre os meses de abril a novembro nas datas e horários
estabelecidos no Anexo I deste Edital.
11. RESPONSÁVEL PELA PRODUÇÃO TÉCNICA DO CURSO
11.1. Gerência de Arte, Cultura e Diversidade - GACD.
12. DISPOSIÇÕES GERAIS
12.1 Poderão participar do curso somente os candidatos selecionados.
12.2 A constatação de quaisquer irregularidades na documentação apresentada pelo candidato
implicará o cancelamento da sua inscrição.
12.3 As inscrições obrigam os candidatos a cumprirem todos os termos deste Edital.
12.4 Não serão consideradas as alegações relativas a desconhecimento das instruções contidas neste
Edital e em seus anexos.

Cachoeiro de Itapemirim / ES, 11 de abril de 2019.

CRISTINA LENS BASTOS DE VARGAS
Secretária Municipal de Educação

ANEXO I
CRONOGRAMA DO CURSO EDUCAÇÃO ÉTNICO-RACIAL: DESAFIOS PARA O
CAMPO DO CURRÍCULO EM “TEMPOS PÓS.”
Horário: 19h às 21h
Local: Auditório Prof. Sonia Luzia Coelho”
Data dos encontros presenciais:
Abril
24

Maio
15

Junho
19

Julho
10

Agosto
21

Setembro
18

Outubro
23

Novembro
20

Obs: *Início a partir das 19h com tolerância de até 10 min para assinar a frequência do dia.
**Cronograma passível de alterações.

Anexo II
VIA DA SEME
Ficha de Inscrição
CURSO EDUCAÇÃO ÉTNICO-RACIAL: DESAFIOS PARA O CAMPO DO CURRÍCULO
EM “TEMPOS PÓS.”

Nome Completo:
Data de Nascimento:
Endereço:
E-mail:
Telefone fixo:
Telefone Celular (1):
Telefone Celular (2):
Profissão em
exercício:
Local de Trabalho:
Horário de Trabalho:

Declaro ciência de todo processo de desenvolvimento do curso conforme publicado em Edital.
____________________________________________
Assinatura Legível do Candidato
Espaço reservado ao Protocolo da SEME
Data de inscrição: ______________________ Horário: _____________________

_____________________________________________
Carimbo e assinatura do servidor do protocolo

ANEXO III
VIA DO CANDIDATO
ESPAÇO RESERVADO AO PROTOCOLO
Comprovante de Inscrição
CURSO: EDUCAÇÃO ÉTNICO-RACIAL: DESAFIOS PARA O CAMPO DO CURRÍCULO
EM “TEMPOS PÓS.”
Nome do Candidato_____________________________________________________________
DATA__________________________________HORÁRIO:____________________________

ENTREGUE A

_______________________________________________________________
CARIMBO E ASSINATURA DO SERVIDOR DO PROTOCOLO

