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EDITAL Nº 01 /2020 – Cursinho Popular Pré-ENEM Paulo Freire
A Universidade Federal do Piauí, através da Coordenadoria do Projeto de Extensão Cursinho
Popular Pré-ENEM Paulo Freire, torna pública a abertura das inscrições referentes à seleção de
acadêmicos para compor o quadro de docentes do referido projeto, a ser realizado em Picos, no
Campus Senador Helvídio Nunes de Barros.
Direcionado a: Acadêmicos cursando a partir do 2º período, que estejam regularmente
matriculados em qualquer curso da UFPI/CSHNB.
Vagas: 18 vagas para docentes, bolsistas e voluntários, sendo 5 vagas para as grandes áreas de:
Linguagens, Códigos e suas Tecnologias e Matemática e suas Tecnologias e; 4 vagas para as
grandes áreas de: Ciências Humanas e suas Tecnologias e Ciências da Natureza e suas
Tecnologias. O projeto manterá uma lista de espera para eventuais vagas remanescentes.
Número de bolsas: Indefinido.
Período de inscrição: 03/03, 04/03 e 05/03/2020 (março), no horário de 08:00 às 11:30 horas
(manhã), de 13:00 às 17:00 horas (tarde) e de 18:00 às 21:00 horas (noite), na coordenação do
referido projeto (depois da xerox da UFPI).
Disponibilidade requerida: 12 horas semanais.
Duração do projeto: 12 meses.
Documentação:
1. Ficha do candidato e questionário devidamente preenchidos (serão disponibilizados
para preenchimento no local da inscrição);
2. Histórico acadêmico e atestado/comprovante de matrícula recentes;
3. 01 cópia da Identidade e CPF.
Processo seletivo: Ocorrerá em duas etapas:
1. Análise da documentação e questionário: Serão avaliadas as respostas do questionário
de seleção, juntamente com a análise dos documentos entregues;
2. Entrevista e miniaula: A entrevista será realizada de forma individual pela coordenação

do projeto ao término da miniaula. O aluno deverá apresentar uma miniaula para a
banca, com duração mínima de 10 minutos e máxima de 12 minutos. O conteúdo da
aula será escolhido pelo candidato e deverá contemplar a área de conhecimento
pretendida. Antes da aula, o candidato deverá entregar três vias do plano de aula para a
banca, contendo os seguintes elementos: identificação, tema da aula, objetivos,
conteúdo programático, metodologia, avaliação, recursos didáticos e referências.
Cronograma:
ATIVIDADES

DATA

Inscrição

03, 04 e 05/03/2020

Análise da documentação – Etapa 1

06/03/2020

Resultado da Etapa 1

06/03/2020

Entrevista e Miniaula – Etapa 2

09, 10 e 11/03/2020

Resultado Final

A partir de 12/03/2020

Disposições Finais: Os professores que efetivamente ingressarem no projeto deverão reger suas
condutas embasadas no regimento interno do cursinho disponível na coordenação.

___________________________________________
Profª. Drª. Érica Lôpo de Araújo
Coordenadora Docente do Projeto
Mat. SIAPE 1248815

Informações: (89) 988050767 / 999869532
Instagram: @cursinhopf
Facebook: Cursinho Paulo Freire
E-mail: cursinhopopularpf@hotmail.com
Site: cursinhopaulofreire.picos.ufpi.br

