
 

 

 

          

CENTRO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL DE PARAUAPEBAS (CEAP) 

PROJETO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES (PFP) 

 

EDITAL DE INSCRIÇÃO PARA O CURSO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES EM EDUCAÇÃO 

AMBIENTAL E CIDADANIA - 2022 

 

O Centro de Educação Ambiental de Parauapebas – CEAP e seus parceiros (Universidade Federal Rural da 

Amazônia/Campus de Parauapebas - UFRA e Instituto Chico Mendes de Conservação da 

Biodiversidade/Carajás - ICMBio), tornam públicas as inscrições para o processo de seleção ao Projeto 

Formação de Professores 2022. O Projeto Formação de Professores (PFP) faz parte do Programa de 

Educação Ambiental do CEAP e tem como finalidade proporcionar aos professores da Rede Municipal de 

Ensino de Parauapebas uma formação crítica acerca da temática ambiental para que desenvolvam habilidades 

e competências para a realização de práticas pedagógicas que atendam às necessidades da formação de 

sujeitos socioambientalmente responsáveis nas escolas e em seu entorno. 

A formação é gratuita e consiste em estudos dos processos naturais e dos impactos socioambientais regionais 

e globais provenientes as ações humanas, com carga horária total de 120h divididas em três módulo a saber: 

● Módulo I – teórico: formação nos dias 22/10 (presencial), 29/10 (virtual) e 05/11/2022 (presencial). 

(Responsabilidade: UFRA); 

● Módulo II – prático: formação com atividades de campo nos dias 05, 06 e 07/12/2022 nos roteiros 

utilizados pelo Projeto Escola vai à FLONA. (Responsabilidade: CEAP/ICMBio); 

● Módulo III – desenvolvimento de Projetos: os participantes deverão elaborar e desenvolver um Projeto 

de Educação Ambiental na escola onde trabalha ou no entorno desta, com data de entrega e execução até dia 

28/02/2023. Os professores deverão socializar seus projetos com seus pares em forma de resumo no dia 04/03/2022. 

(Responsabilidade: UFRA/CEAP). 

 

 

 

 

DOS REQUISITOS PARA INSCRIÇÃO __________________________________________________  



 

 

 

As vagas serão destinadas a profissionais da Rede municipal de educação portadores de diploma de curso de 

graduação - licenciatura - que estejam em efetivo exercício em sala de aula comum e coordenadores escolares, que 

ainda não realizaram o curso. 

 

DA DOCUMENTAÇÃO________________________________________________________________    

● Cópia do RG e CPF; 

● Comprovante de residência - atual; 

● Cópia frente e verso do diploma de graduação; 

● Comprovante de vínculo empregatício com o município de Parauapebas ano 2022; 

         Obs. Os documentos pessoais devem ser enviados em apenas um arquivo no formato PDF. 

● Telefone para contato com DDD; 

● E-mail institucional para cadastro e contato; 

● Carta de compromisso preenchida e assinada pelo candidato (Anexo I). 

 

DO PERÍODO E LOCAL DE INSCRIÇÃO________________________________________________ 

● Somente serão consideradas as inscrições realizadas através do link https://forms.gle/RvXX1t3T5E4ASpi77 a 

partir das 14h do dia 26/09/2022 com encerramento às 18h do dia 30/09/2022; 

● O arquivo com os documentos pessoais para a inscrição e a carta de compromisso devem ser anexados ao 

formulário no ato da inscrição; 

● Em caso de dúvidas enviar e-mail para o endereço ceap.semed@parauapebas.pa.gov.br até o prazo final 

das inscrições. 

Obs. As inscrições realizadas antes ou após o prazo final ou com documentação incompleta serão 

desconsideradas. 

 

DAS VAGAS__________________________________________________________________________ 

● Serão ofertadas 40 vagas, sendo 12 vagas para professores da Educação Infantil pré escola, 12 vagas 

para professores do 1º e 2º ciclos, 12 vagas para professores do 3º e 4º ciclos e 04 para coordenadores 

pedagógicos das escolas de educação básica do município, sendo no máximo 02 professores da mesma escola 

por segmento; 

 

 

● Caso o número de inscritos seja inferior ao número de vagas oferecidas, todos os candidatos que 

satisfaçam os requisitos estabelecidos neste edital serão admitidos; 

https://forms.gle/RvXX1t3T5E4ASpi77
mailto:ceap.semed@parauapebas.pa.gov.br


 

 

 

● O número de vagas será preenchido por ordem de chegada para inscrição; 

● Havendo um número de inscritos superior ao número de vagas ofertadas serão levados em consideração 

como critério de desempate, respectivamente, a data e horário do deferimento da inscrição e tempo de serviço 

como professor ou coordenador no município de Parauapebas. 

 

DA DIVULGAÇÃO DO RESULTADO____________________________________________________  

A lista de inscritos dessa turma será divulgada no dia 05 de outubro de 2022 nos veículos de comunicação da Prefeitura  

e no Instagram da Secretaria Municipal de Educação (SEMED) 

https://instagram.com/semedparauapebas?igshid=YmMyMTA2M2Y=  

 

DA CERTIFICAÇÃO__________________________________________________________________ 

Os profissionais concluintes do Projeto de Formação de Professores estarão aptos a receber seus certificados pela 

Universidade Federal Rural da Amazônia – UFRA/Campus de Parauapebas, ficando habilitados a participarem com 

seus alunos(as) das aulas práticas do Projeto Escola vai à Floresta Nacional (FLONA) de Carajás (PEF).  

 

DISPOSIÇÕES FINAIS________________________________________________________________ 

É condição sine qua non que, para serem certificados, os participantes da formação deverão realizar todas as etapas 

do curso, cumprindo o mínimo de 85% de presença e realização das atividades propostas. 

Os casos omissos serão submetidos ao à Coordenação do Curso para receber, examinar e julgar todos os documentos 

e procedimentos relativos a este edital.  

 

Parauapebas, 23 de setembro de 2022. 

Atenciosamente, 
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ANEXO I  

 

TERMO DE COMPROMISSO PARA INGRESSO NO CURSO DE FORMAÇÃO DE 

PROFESSORES EM EDUCAÇÃO AMBIENTAL E CIDADANIA 

 

Pelo presente, assumo o compromisso de dedicar-me ao Curso de Formação de Professores em Educação 

Ambiental e Cidadania e ao cumprimento das tarefas pertinentes à formação, como dispostas no Edital de 

inscrição - ano 2022. As atividades do curso  incluem:  

- cumprimento da agenda definida para as aulas teóricas nos dias 22, 29/10 e 05/11/2022; 

- participação nas atividades práticas no dias 05, 06 e 07/12/2022; 

- cumprimento das tarefas do Projeto de Pesquisa que deverá ser entregue até a data limite - 28/02/2023 e 

socializado no dia 04/03/2022.  

Nos casos de impossibilidade de cumprimento dos calendários fixados caberá a mim comunicação formal e 

escrita com exposição de motivos para as devidas providências pela Coordenação do Projeto de Formação de 

Professores (PFP). 

 

 

Parauapebas, ________ de _______________________ de ___________. 

 

 

 

Nome completo: _________________________________________________________________ 

 

Número do documento de identificação: ______________________________________________ 

 

 

_________________________________________________ 

Assinatura 
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