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Em breve, a Universidade Federal de Santa Catarina, por intermédio do Núcleo de
Desenvolvimento Infantil do Centro de Ciências da Educação –NDI/CED UFSC –
publicará edital para seleção dos(as) alunos(as) que constituirão o grupo de cursistas da
terceira edição do curso Especialização em Docência na Educação Infantil (Lato Sensu)
na modalidade presencial. As vagas serão distribuídas entre duas regiões do estado de
Santa Catarina, de acordo com a tabela apresentada a seguir:
ESTADO

REGIÃO

GRUPO E
NÚMERO DE
VAGAS

40

Santa Catarina

GRANDFPOLIS –
Grupo A
Associação dos municípios da
Região da Grande
Florianópolis.
AMUREL – Associação dos
Municípios da Região de
Laguna.

40

Grupo B

TOTAL DE
VAGAS

Total: 80
vagas

As inscrições dos candidatos, conforme prevê a versão preliminar do edital a ser
publicado em breve, deverá ser efetuadas no período de 01 de novembro de 2014 a 14
de novembro de 2014.
Poderão concorrer às vagas, entre outros critérios, os candidatos que cumprirem os
seguintes requisitos:
a) Ser professor, coordenador, supervisor, membro de equipe pedagógica ou diretor
de creches e pré-escolas da rede pública ou da rede privada sem fins lucrativos
(filantrópicas, comunitárias ou confessionais), conveniadas com o Poder Público
e equipes de educação infantil dos sistemas públicos de ensino, em efetivo
exercício da função.
b) Ter concluído curso de Pedagogia ou Normal Superior e ser portador do diploma
correspondente, até a data do início do curso de especialização.
c) Vincular-se profissionalmente a um dos municípios que constitui a Associação
dos municípios da Região da Grande Florianópolis – GRANDFPOLIS – e da
Associação dos Municípios da Região de Laguna – AMUREL.
Observação:
a) Conforme exigências do MEC, 90% das vagas deverão ser preenchidas por
professores(as) em efetivo exercício como docentes nas instituições de
Educação Infantil.
b) Receberão prioridade no acesso as vagas os candidatos que não tenham
ainda efetuado curso de especialização (Lato Senso) na área.
c) Veja detalhamento completo das inscrições para seleção e matrícula no edital
a ser publicado em breve.

