
 
 

EDITAL no 16 DE 23 DE ABRIL DE 2018  
 
SELEÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES E DE PROFESSORAS E PROFESSORES PARA 

A ETAPA 2018 DO PROGRAMA MULHERES INSPIRADORAS: POLÍTICA DE 
VALORIZAÇÃO DE PROCESSOS AUTORAIS EM LEITURA E ESCRITA NA REDE 

PÚBLICA DE ENSINO 
 
O SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pelo Art. 105, parágrafo único, da Lei Orgânica do Distrito 
Federal e o Art. 172, do Regimento Interno desta Secretaria, aprovado pelo Decreto nº 31.195, de 
21 de dezembro de 2009, resolve: Tornar público o Processo Seletivo Interno para Unidades 
Escolares e professores, mulheres e homens, para a participação na Etapa 2018 do Programa 
Mulheres Inspiradoras: política de valorização de processos autorais em leitura e escrita na rede 
pública de ensino. 
 

Capítulo I 
Dos Requisitos para Participação 

Art. 1º Para participar do processo seletivo da Etapa 2018 do Programa Mulheres Inspiradoras, os 
seguintes requisitos deverão ser atendidos: 
I - As unidades escolares interessadas devem integrar a rede pública de ensino do Distrito Federal, 
incluindo Centros de Ensino Fundamental, Centros Educacionais, Centros de Ensino Médio, 
Centros de Ensino Médio Integrado, Centros Interescolares de Línguas, Escolas de Educação do 
Campo, Núcleos de Ensino do Sistema Socioeducativo, Escolas do Sistema Prisional, Escola 
Bilíngue Libras e Português Escrito, Escola de Meninos e Meninas do Parque, Escolas que ofertam 
a Educação de Jovens e Adultos e Escolas Parques que atendam a etapa ou ano exigidos; 
II - As unidades escolares devem ofertar, prioritariamente, o 2º Bloco do 3º Ciclo para as 
aprendizagens (8º e 9º anos dos Anos Finais do Ensino Fundamental) e/ou Ensino Médio; 
III – As/os professoras/res interessadas/os deverão tomar conhecimento da Proposta Pedagógica do 
Projeto Mulheres Inspiradoras (Anexo I); 
IV – As/os professoras/res somente poderão inscrever-se com a anuência formalizada pela unidade 
de escolar, por meio do Termo de Responsabilidade e Compromisso (Anexo III); 
V - As unidades escolares devem ter 02 (duas/dois) professoras/es interessadas/os em desenvolver o 
Projeto, sendo 01 (uma/um) delas/es, obrigatoriamente, do componente curricular de Língua 
Portuguesa; 
VI – As/os 02 (duas/dois) professoras/es interessadas/os podem atuar em turnos diferentes, desde 
que trabalhem conjuntamente no desenvolvimento do Projeto; 
VII – As/os professoras/res devem estar em regência de classe, atuando em turmas que tenham, no 
mínimo, 15 (quinze) estudantes regularmente matriculados, exceto para as turmas dos Núcleos de 
Ensino do Sistema Socioeducativo e Escolas do Sistema Prisional;  
VIII - As/os professoras/res interessadas/os em participar do Programa deverão desenvolver seus 
projetos em sala de aula, com atividades inseridas de forma transversal nos componentes 
curriculares em que atuam; 
IX - As/os professoras/res interessadas/os devem ter disponibilidade para participação no curso de 
formação que acontecerá na EAPE às segundas ou quintas-feiras, sendo definido um dos dois dias, 
a depender da demanda das unidades escolares selecionadas; 
X - As/os professoras/res inscritas/os no processo seletivo deverão ser os mesmos a participar do 
curso de formação e atuar como agentes multiplicadores na unidade escolar. 
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Parágrafo único. A participação das/os professoreas/s regentes no Programa Mulheres 
Inspiradoras não acarretará em desvio de função e não resultará em carência de vaga. 

 
Capítulo II 

Da Inscrição 
Art. 2º As/os interessadas/os em participar do processo seletivo deverão apresentar a seguinte 
documentação: 
I - Ficha de Inscrição Conjunta da unidade escolar e das/os professoras/res (Anexo II); 
II - Termo de Responsabilidade e Compromisso, assinado pela/o diretora/or da unidade escolar e 
pelas/os professoras/es regentes interessadas/os (Anexo III); 
III - Currículo profissional ou no formato Lattes de cada professora/or interessada/o; 
IV - Exposição de motivos, apresentada individualmente, por cada professora/or interessada/o, em 
formato manuscrito ou digitado, contendo um breve memorial de sua trajetória pessoal, acadêmica, 
profissional e relação com o tema proposto pelo projeto, conforme orientações constantes do Anexo 
IV; 

§ 1º As informações contidas no currículo deverão ser comprovadas no ato da Entrevista, 
mediante a apresentação da documentação declarada pela/o participante. Os documentos serão 
avaliados conforme orientações do Anexo V. 

§ 2º A ausência de quaisquer dos documentos supracitados implicará a eliminação da 
unidade escolar e das/os professoras/es  do processo seletivo. 

§ 3º Não serão aceitas inscrições isoladas de professoras/es ou de unidade escolares, visto 
que as/os professoras/es somente poderão inscrever-se com a anuência formalizada pela escola, por 
meio do Termo de Responsabilidade e Compromisso (Anexo III). 

 
Art. 3º Cada unidade escolar selecionada poderá contar, ainda, com a inscrição, como cursista, de 
01 (uma/um) profissional de educação que atue como orientadora/or educacional, professora/or 
readaptada/o, coordenadora/or pedagógica/o, professora/or de Sala de Recursos, de Sala de Leitura 
ou membro da equipe gestora, para desenvolver as atividades de forma colaborativa com as/os 02 
(duas/dois) professoras/es regentes participantes. 

§ 1º O projeto deverá ser desenvolvido com toda a comunidade escolar e essas/esses 
profissionais inscritas/os para a formação deverão atuar como agentes multiplicadores de 
conhecimentos na unidade escolar, apoiando as atividades desenvolvidas pelas/os professoras/es em 
sala de aula. 

§ 2º Essas/esses profissionais não participarão do processo seletivo, sendo automaticamente 
aceitos como cursistas quando as/os professoras/es de suas respectivas unidades escolares forem 
selecionadas/os. 

§ 3º A indicação dessa/e profissional, caso haja, deverá constar na Ficha de Inscrição 
Conjunta. 

 
Art. 4º Em caso de não permanência, em unidade escolar já contemplada na etapa de 2017, de 
nenhum das/os professoras/es já formadas/os pelo Programa Mulheres Inspiradoras, professoras/res 
que estiverem lotados nessas unidades escolares poderão solicitar sua inscrição como cursistas, 
obedecendo aos requisitos previstos neste Edital, mediante a entrega de formulário específico de 
inscrição (Anexo VI). 

§ 1º A Banca Examinadora não acatará inscrições que não atendam aos requisitos deste 
artigo. 

§ 2º As/os professoras/res indicados no caput não participarão das fases específicas previstas 
no processo seletivo, participando apenas com a entrega de formulário específico de inscrição. 

 
Art. 5º Os documentos citados no Art. 2º deverão ser entregues em envelope lacrado e identificado 
com o nome da unidade escolar, no Centro de Aperfeiçoamento dos Profissionais de Educação 
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(EAPE), localizado no SGAS 907, Conjunto A, na sala do Programa Mulheres Inspiradoras, 
Brasília, DF, de segunda-feira à sexta-feira, das 8h às 17h, no período de inscrição de 25/04 a 
07/05/2018, conforme cronograma abaixo: 
 

Cronograma das Fases de Seleção 
Primeira 

Fase 
I. Inscrição com a entrega da documentação exigida 25/04 a 07/05/2018 
II. Divulgação de inscrições homologadas 08/05/2018 

Segunda 
Fase 

III. Divulgação das 25 (vinte e cinco) unidades escolares 
selecionadas e convocação para as entrevistas, via site da 
EAPE 

10/05/2018 

Terceira 
Fase 

IV. Entrevistas e pontuação de títulos 14 a 16/05/2018 
V. Divulgação do Resultado Provisório 21/05/2018 
VI. Período para impetração de recursos 22/05/2018 

VIII. Divulgação do Resultado Final 23/05/2018 
 

Capítulo III 
Dos Critérios de Avaliação  

 
Art. 6º A seleção consistirá em duas fases. Na Primeira Fase, serão selecionadas 25 (vinte e cinco) 
unidades escolares para a entrevista, com base na análise da documentação entregue no ato da 
inscrição. Na Segunda Fase, serão selecionadas 15 (quinze) unidades escolares, a partir da 
entrevista e avaliação de títulos. 

§ 1º Das 15 (quinze) unidades escolares selecionadas, 02 (duas) deverão atender às/aos 
estudantes do Sistema Prisional e Núcleos de Ensino do Sistema Socioeducativo.  

§ 2º Caso não haja a inscrição de unidade escolar do Sistema Prisional e/ou Núcleo de 
Ensino do Sistema Socioeducativo, essa(s) vaga(s) será(ão) destinada(s) às demais unidades 
escolares. 

§ 3º Havendo empate entre as concorrentes, o desempate ocorrerá pela maior pontuação na 
entrevista. 

§ 4º Permanecendo o empate, o desempate ocorrerá por meio de sorteio, com dia e hora 
determinados pela Banca Examinadora. 
 
Art. 7º São critérios a serem considerados pela Banca Examinadora na seleção de professoras/es: 
 
I - De caráter eliminatório, a entrega da documentação com preenchimento de todos os campos 
obrigatórios (ver Anexo VII); 
 
II - De caráter eliminatório e classificatório, a análise da exposição de motivo. Serão critérios de 
avaliação desta fase: 
a. Experiência da/o professora/or com a Pedagogia de Projetos; 
b. Coerência entre a trajetória acadêmica e/ou profissional da/o professora/or e suas perspectivas de 
realização do Projeto; 
c. Estrutura de apresentação da exposição de motivos e coerência entre seus componentes; 
d. Clareza na expressão escrita. 
 
III - De caráter classificatório, a entrevista. Serão critérios de avaliação desta fase: 
a. Clareza e objetividade na exposição de ideias e na defesa de argumentos; 
b. Coerência na apresentação da trajetória (acadêmica e profissional) e dos interesses para a 
participação no Programa; 
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c.  Demonstração de afinidade com a educação em e para os direitos humanos e a diversidade; 
d.  Disponibilidade para o trabalho com a leitura e a escrita em seu componente curricular em sala 
de aula; 
e.  Disponibilidade e compromisso para o cumprimento das obrigações relacionadas à formação e à 
realização do Projeto, em caso de seleção; 
f.  Perspectivas pessoais e profissionais relacionadas ao Projeto; 
g. Clareza na expressão oral. 
 
IV - De caráter classificatório, a pontuação dos títulos, conforme critérios discriminados no Anexo 
V. 

Parágrafo único. O não comparecimento das/os candidatas/os a cursistas no local e data 
indicados para a realização da entrevista implicará a eliminação das respectivas unidades escolares 
do processo seletivo. 

 
Art. 8º A classificação no processo seletivo ocorrerá por unidade escolar, considerando a média 
aritmética da pontuação das/os 02 (duas/dois) professoras/es inscritas/os. 
 
 

Capítulo IV 
Das vagas 

 
Art. 9º Na Etapa 2018 do Programa Mulheres Inspiradoras, as vagas serão ofertadas da seguinte 
forma: 
I - 15 (quinze) destinadas a unidades escolares que serão escolhidas por meio de processo seletivo; 
II - 30 (trinta) destinadas a professoras/es, sendo 02 (duas/dois) por unidades escolares, 
escolhidas/os por meio de processo seletivo; 
III – 15 (quinze) destinadas a profissionais de educação de cada uma das unidades escolares 
selecionadas, sendo designado um nome por unidade escolar por meio de inscrição, sem a 
necessidade de participação no processo seletivo. 
IV- vagas excedentes para professoras/es de unidades escolares já contempladas na etapa de 2017 e 
que requeiram inscrição específica, nos termos do Art.4º. 

Parágrafo único. Caso o número de professoras/es pleiteantes seja menor que a oferta de 
vagas, a indicação de unidade escolar poderá ser feita pela Equipe de Gestão, Formação e 
Implementação  do Programa, desde que devidamente justificada. 

 
Art. 10 Em caso de desistência de algum das/os professoras/es selecionadas/os, a Equipe do 
Programa Mulheres Inspiradoras avaliará a situação e tomará as possíveis providências cabíveis. 
 

Capítulo V 
Dos Recursos 

 
Art. 11 A unidade escolar que desejar interpor recursos contra o resultado provisório do processo 
disporá de um dia útil para fazê-lo, no dia subsequente ao de sua divulgação, no Centro de 
Aperfeiçoamento dos Profissionais de Educação (EAPE) na SGAS 907, Conjunto A, no horário das 
8h às 17h, na sala do Programa Mulheres Inspiradoras, mediante formulário específico 
disponibilizado no local. 
 
Art. 12 Todos os recursos serão analisados e as justificativas serão anexadas ao processo da/o 
candidata/o, estando disponíveis para quaisquer consultas no Centro de Aperfeiçoamento dos 
Profissionais de Educação (EAPE). 
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Art. 13 Não será aceito recurso via postal, via fax, via correio eletrônico ou, ainda, fora do prazo. 
 

Capítulo VI 
Das Disposições Finais 

 
Art. 14 A inscrição da unidade escolar implicará aceitação de todos os critérios contidos neste 
Edital. 
 
Art. 15 A inscrição com documentação incompleta será indeferida. 
 
Art. 16 A inexatidão ou a irregularidade de informações, ainda que constatadas posteriormente, 
eliminarão a unidade escolar deste processo seletivo, declarando-se nulos todos os atos decorrentes 
de seu processo seletivo. 
 
Art. 17 É de inteira responsabilidade da unidade escolar acompanhar a publicação dos resultados e 
das fases do processo seletivo, bem como eventuais alterações do cronograma. 
 
Art. 18 As/os professoras/es selecionadas/os para participar do Programa Mulheres Inspiradoras e 
as/os profissionais descritas/os nos Artigos  3º e 4º deste Edital deverão realizar a formação híbrida 
(presencial e a distância), composta de 180 horas, certificada pelo Centro de Aperfeiçoamento dos 
Profissionais de Educação (EAPE). 
 
Art. 19 Está resguardada às unidades escolares e às/aos professoras/es cursistas a autonomia na 
adequação das atividades às especificidades e demandas de suas comunidades, desde que sejam 
respeitados os princípios do Programa. 
 
Art. 20 As/os professoras/es que atuarão no Programa Mulheres Inspiradoras não receberão 
quaisquer recursos financeiros para desenvolvê-lo. 
 
Art. 21  A Banca Examinadora do processo seletivo será designada pela Secretaria de Educação do 
Distrito Federal, sendo composta por: 
I - 03 representantes da Diretoria de Educação do Campo, Direitos Humanos e Diversidade – 
DCHD, vinculados à Subsecretaria de Educação Básica (SUBEB), que atuam no Programa 
Mulheres Inspiradoras; 
II - 02 representantes do Centro de Aperfeiçoamento dos Profissionais de Educação (EAPE), que 
atuam no Programa Mulheres Inspiradoras. 
 
Art. 22 O resultado final do Processo Seletivo será homologado pelas Chefias Imediatas em que 
estão lotadas as servidoras que compõem a Equipe do Programa Mulheres Inspiradoras, a saber, a 
Diretoria de Educação do Campo, Direitos Humanos e Diversidade – DCHD e o Centro de 
Aperfeiçoamento dos Profissionais de Educação (EAPE). 
 
Art. 23 Eventuais dúvidas poderão ser elucidadas pelo e-mail 
mulheresinspiradoras2014@gmail.com, ou pessoalmente, no Centro de Aperfeiçoamento dos 
Profissionais de Educação (EAPE), localizado no SGAS 907, Conjunto A, Sala do Programa 
Mulheres Inspiradoras, número 51, Brasília, DF, de segunda-feira à sexta-feira, no período das 
inscrições, das 8h às 17h. 
 
 
 

JÚLIO GREGÓRIO FILHO 
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ANEXO I 

Aspectos centrais do Projeto Mulheres Inspiradoras 
 
1. Denominação 
Etapa 2018 do Programa Mulheres Inspiradoras: política de valorização de processos autorais em 
leitura e escrita na rede pública de ensino 
 
2. Objetivo 
Expandir a metodologia do Projeto Mulheres Inspiradoras para outras unidades escolares, 
promovendo formação pedagógica a equipes de 15 (quinze) unidades escolares. 
 
3. Histórico 
O Projeto Mulheres Inspiradoras foi criado e executado pela professora Gina Vieira Ponte de 
Albuquerque, em 2014, no Centro de Ensino Fundamental 12 de Ceilândia, envolvendo cinco 
turmas do 9º ano, dentro da parte diversificada do currículo. As atividades do Projeto foram 
realizadas com o apoio e a supervisão pedagógica da professora Vitória Régia de Oliveira Pires. Em 
2015, foi realizada uma segunda edição, contemplando mais sete turmas do 9º ano, na mesma 
unidade escolar. A proposta de ampliação do Projeto Mulheres Inspiradoras para outras unidades 
escolares da rede pública de ensino surgiu de uma parceria estabelecida entre o Governo do Distrito 
Federal (GDF), por meio da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal (SEEDF), a 
Corporação Andina de Fomento (CAF) e a Organização dos Estados Ibero-Americanos para a 
Educação, a Ciência e a Cultura (OEI). A partir dessa parceria, no ano de 2017, foi implementada a 
Etapa 2017 do Programa de Ampliação da Área de Abrangência do Projeto Mulheres Inspiradoras, 
que contemplou 15 (quinze) unidades escolares, com a formação de 48 (quarenta e oito) 
profissionais da educação. Dando continuidade à ampliação, no ano de 2018, será realizada uma 
nova etapa do Programa, sob gestão exclusiva da Secretaria de Estado de Educação do Distrito 
Federal. 
 
3. Justificativa  
A partir da percepção de que meninas, como sujeitos sócio-históricos que são, muitas vezes, tendem 
a reproduzir o referencial feminino mais celebrado e exposto pelas grandes mídias, que é o da 
mulher valorizada pelo quanto é sexualmente desejável e pelo quanto corresponde a um 
determinado padrão de beleza, a iniciativa pedagógica do Projeto tem como eixo central a 
ressignificação do olhar das/os estudantes em relação à representação da mulher nas grandes mídias, 
oferecendo outros referenciais femininos para que as/os inspirem. Por isso o nome Mulheres 
Inspiradoras. O Projeto também justificou-se pela necessidade de construir uma prática pedagógica 
que buscasse estimular um maior envolvimento das/os estudantes nas atividades escolares e que 
superasse o modelo educacional instrucional, que impõe às/aos estudantes a realização de cópias e o 
empreendimento de pouco esforço no que, de fato, promove aprendizagem, desenvolvimento e 
construção do pensamento crítico. O Projeto Mulheres Inspiradoras buscou construir espaços dentro 
da unidade escolar onde fossem privilegiadas práticas de valorização do protagonismo juvenil, de 
ampliação do repertório de leitura dos estudantes, e de estímulo ao exercício da escrita como uma 
prática social, visando ir além da mera abordagem estruturalista do ensino da Língua Portuguesa. 
 
4. Princípios Orientadores 

● Concepção da/o professora/or como intelectual transformadora/or, protagonista da própria 
prática;  

● Legitimação dos saberes prévios das/os estudantes e da identidade local;  
● Valorização do protagonismo da/o estudante;  
● Alinhamento com a Pedagogia de Projetos;  
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● Utilização de metodologias ativas;  
● Trabalho pedagógico integrado à comunidade;  
● Fomento à leitura em sala de aula;  
● Compreensão da escrita como uma prática social;  
● Reconhecimento do legado das mulheres inspiradoras;  
● Educação em e para os direitos humanos e diversidade.  

 
5. Objetivo Geral 
Promover práticas pedagógicas pautadas pela Pedagogia de Projetos que privilegiem a leitura, a 
produção de textos autorais e o protagonismo juvenil, possibilitando às/aos estudantes a discussão e 
a reflexão de temáticas como equidade de gênero, representação da mulher na mídia, construção de 
novas masculinidades, cyber violência e violência contra a mulher. 
 
6. Objetivos Específicos  
Oferecer condições para que as/os estudantes possam: 
a) Ampliar o repertório de leitura, a partir do letramento crítico; 
b) Aprimorar as habilidades e competências ligadas à escrita de textos autorais; 
c) Fortalecer os conhecimentos sobre gêneros e tipos textuais; 
d) Ressignificar a percepção que têm acerca do papel da mulher na sociedade por meio de exemplos 
femininos reconhecidos; 
e) Refletir sobre mecanismos legais de prevenção, de denúncia e de combate à violência contra a 
mulher, como a Lei Maria da Penha, permitindo-lhes identificar as diferentes formas de agressão; 
f) Mobilizar a comunidade escolar para o combate coletivo a todas as formas de violência contra a 
mulher; 
g) Promover a cultura de paz como forma de prevenção à violência. 
 
7. Ações a serem realizadas na Etapa 2018 do Programa Mulheres Inspiradoras 
I - Estimular a leitura de obras de autoria feminina como: Diário de Bitita, de Carolina Maria de 
Jesus; Não vou mais lavar os pratos, de Cristiane Sobral; Um verso e Mei, de Meimei Bastos; 
Metade cara, Metade Máscara, de Eliane Potiguara; A outra face: história de uma garota afegã, de 
Deborah Ellis; Ponciá Vicêncio, de Conceição Evaristo e A mulher dos pés descalços, de 
Scholastique Mukasonga; 
II - Propor o estudo da biografia de grandes mulheres como: Anne Frank, Carolina Maria de Jesus, 
Cora Coralina, Irena Sendler, Lygia Fagundes Telles, Malala, Maria da Penha Fernandes, Nise da 
Silveira, Rosa Parks e Zilda Arns. A unidade escolar terá autonomia para escolher personalidades 
femininas que dialoguem com a identidade da comunidade local e que estejam alinhadas à proposta 
do Projeto; 
III - Entrevistar mulheres da comunidade local com atuação expressiva em diferentes áreas; 
IV - Realizar mesas-redondas com especialistas e autoridades no tema violência contra a mulher e 
cultura de paz; 
V - Criar campanhas de combate à violência contra a mulher pelas mídias sociais e outros meios de 
comunicação; 
VI - Produzir textos a partir de materiais coletados pelas/os estudantes para a construção de 
referenciais femininos, tendo por base o seu círculo familiar e social; 
VII - Realizar encontros entre leitores e escritores; 
VIII - Desenvolver estudo de casos, debates, trabalhos em grupo, mesas-redondas e mostras de 
vídeo sobre o uso consciente e seguro das mídias sociais; 
IX - Compilar biografias e materiais escritos pelas/os estudantes. 
 
8. Resultados esperados para a Etapa 2018 do Programa Mulheres Inspiradoras 
a) Ampliação do repertório de leitura das/os estudantes; 
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b) Desenvolvimento de competências e habilidades relacionadas à produção de textos autorais; 
c) Integração efetiva da unidade escolar com a comunidade; 
d) Fortalecimento dos vínculos familiares; 
e) Atendimento a três mil novos estudantes das unidades escolares selecionadas; 
f) Formação de multiplicadores para a ampliação do Programa; 
g) Diminuição da vulnerabilidade das comunidades atendidas, por meio dos conhecimentos 
construídos; 
h) Valorização do papel da mulher na sociedade; 
i) Conscientização de que o machismo é danoso para toda a sociedade; 
j) Compreensão de que a convivência harmônica entre homens, mulheres, crianças, jovens, 
adultas/os e idosas/os contribuirá para que tenhamos uma sociedade mais pacífica; 
k) Desconstrução dos estereótipos de gênero; 
l) Promoção da cultura de paz; 
m) Prevenção à violência; 
n) Empoderamento feminino. 
 
9. Responsabilidades e compromissos das unidades escolares e  das/dos professoras/es 
a) As unidades escolares e as/os professoras/es que participarem do Programa deverão 
comprometer-se a desenvolver o Projeto, bem como contribuir no processo de avaliação da 
efetividade da proposta; 
b) As/os profissionais de educação e as unidades escolares devem atuar de forma colaborativa com 
o grupo de pesquisa “Educação Crítica e Autoria Criativa”, coordenado pelo Programa de Pós-
Graduação em Linguística da Universidade de Brasília, em parceria com a Secretaria de Estado de 
Educação; 
c) As/os professoras/es selecionadas/os deverão participar de curso de formação híbrida (presencial 
e a distância), composto de 180 horas; 
d) Para esta formação serão utilizadas as segundas ou quintas-feiras, no diurno, no contraturno de 
regência da/o professora/o e demais profissionais de educação, caso haja. 
 
10. Responsabilidades e compromissos da Equipe do Programa Mulheres Inspiradoras 
a) Oferecer formação e suporte técnico-pedagógico para a execução do Programa Mulheres 
Inspiradoras; 
b) Executar o cronograma de atividades previsto no Plano de Trabalho do Programa; 
c) Promover a formação em parceria com a EAPE e certificada por ela. 
 
11. Perfil esperado para as/os professoras/es e demais profissionais que queiram atuar no 
Programa: 
a) Professores, mulheres e homens, que tenham afinidade com projetos pedagógicos e privilegiem a 
leitura e a escrita autoral; 
b) Profissionais alinhados à proposta de educação em e para os direitos humanos,  ao respeito à 
diversidade e ao fomento à equidade de gênero; 
b) Educadores que atuem como agentes de letramento crítico na formação dos estudantes, nos 
diversos componentes curriculares; 
c) Identificação com a proposta de trabalho alinhada à Pedagogia de Projetos e ao protagonismo 
juvenil. 
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ANEXO II 
Ficha de Inscrição Conjunta da escola e das/os professoras e professores 

 
Nome da 
Escola 

 

Endereço  
Telefone(s)  
E-mail  
 
Nome do(a) Diretor(a) da 
Escola 

 

Telefone(s)  
E-mail  
 
Nome do(a) Professor(a) A  
Componente Curricular   
Série e turno de regência  
Telefone(s)   
E-mail  
  
Nome do(a) Professor(a) B  
Componente Curricular   
Série e turno de regência  
Telefone(s)   
E-mail  
 

Solicitação de Inscrição Adicional para cursista, se houver (não obrigatória) 
Nome do(a) Profissional de 
Educação  

 

Função Exercida  
Telefone(s)  
E-mail  
 
Assinaturas: 
 

________________________________________________________ 
Diretor(a) da Escola 

 
________________________________________________________ 

Professor(a) A 
 

________________________________________________________ 
Professor(a) B 

 
________________________________________________________ 

Profissional da Educação  
(se houver) 

 
 

______________, _____ de ____________ de 2018. 
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ANEXO III 

Termo de Responsabilidade e Compromisso 
 
 
 
 

 
A Escola ____________________________________________________________, aqui 
representada pela/o sua(seu) Diretor(a), 
_______________________________________________________________ e as (os) 
professoras(es) ____________ 
________________________________________________________e_______________________
_________________________________, ao se inscreverem para o processo de seleção da Etapa 
2018 do Programa Mulheres Inspiradoras, declaram terem lido o Anexo I- Aspectos centrais do 
Projeto Mulheres Inspiradoras, tendo ciência das obrigações, compromissos assumidos  e perfil 
esperado dos profissionais, conforme Edital publicizado. As/Os professoras/es selecionados 
comprometem-se a participar de toda a formação proposta, realizando projetos pedagógicos 
alinhados à metodologia proposta. 

 
 
 
Assinaturas: 
 
 

________________________________________________________ 
Diretor(a) da Escola 

 
________________________________________________________ 

Professor(a) A 
 

________________________________________________________ 
Professor(a) B 

 
 
 
 

______________, _____ de ____________ de 2018. 
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ANEXO IV 

Orientações para a Elaboração da Exposição de Motivos 
 
 
 
 
 
Ao redigir sua exposição de motivos, manuscrita ou digitada, a(o) candidata(o) à participação na 
Etapa 2018 do Programa Mulheres Inspiradoras deverá construir o seu texto de forma a contemplar 
os seguintes aspectos: 
 
● apresentação de sua trajetória pessoal, acadêmica e profissional;  
● descrição de projetos/atividades pedagógicas já realizados na escola; 
● motivos que a(o) levaram a se inscrever neste Programa; 
● expectativas em torno do curso de formação;   
● perspectivas e pretensões em relação ao desenvolvimento do Projeto em sua sala de 

aula/escola.  
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ANEXO V 

Critérios para contagem  da pontuação de títulos na Etapa 2018 
 
 
 
 
 

Caracterização do Título Critérios de Pontuação Somatório 

Certificado(s) de participação em Curso(s) 
relativos à Educação e/ou sua área 
disciplinar, relacionados à formação 
continuada. 

A soma da carga horária de 
todos os cursos dividida por 
05 = ________________ 
pontos 

 

Diploma de Curso de Pós-Graduação Lato 
Sensu, em nível de especialização, obtido 
em instituição de ensino, conforme 
normatizado pela Resolução n° 01/2007, 
CNE/CES, em áreas educacionais, com 
carga horária mínima de 360 horas; 

1° certificado X 45 pontos = 
______ 
2° certificado X 30 pontos = 
______ 
3° certificado X 15 pontos = 
______ 
A partir do 4° certificado: nº 
de certificados 
_________ X 5 pontos por 
certificado 
= ________ 

 

Diploma de curso de Pós-Graduação Stricto 
Sensu, em nível de Mestrado; 

Nº de títulos _____ X 100 
pontos = 

 

Diploma de curso de Pós-Graduação Stricto 
Sensu, em nível de Doutorado; 

Nº de títulos _____ X 200 
pontos = 

 

Total de Pontos  
 
 
Observação: A avaliação dos documentos previstos neste Anexo é de caráter meramente 
classificatório. 
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ANEXO VI 
Ficha de Inscrição Específica 

(somente no caso de solicitação de vagas para cursistas em escolas já contempladas na Etapa 2017) 
 

Nome da 
Escola 

 

Endereço  
Telefone(s)  
E-mail  
 
Nome do(a) Diretor(a) da Escola  
Telefone(s)  
E-mail  
 
Nome do(a) Professor(a) A  
Componente Curricular   
Série e turno de regência  
Telefone(s)   
E-mail  
 
Nome do(a) Professor(a) B  
Componente Curricular   
Série e turno de regência  
Telefone(s)   
E-mail  
  
Nome das/dos duas/dois professoras e professores participantes da Etapa 2017, que não estão mais 
na escola: 

______________________________________________ 
______________________________________________ 

 
Motivo da não permanência das/dos duas/dois professoras e professores participantes da Etapa 2017 
na unidade escolar: 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
Assinaturas: 
 

________________________________________________________ 
Diretor(a) da Escola 

________________________________________________________ 
Professor(a) A 

________________________________________________________ 
Professor(a) B 

 
 

______________, _____ de ____________ de 2018. 
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ANEXO VII 
Check List 

 
 
 
 

Inscrição de Escolas e Profissionais que estão aderindo ao Programa somente na 
Etapa 2018 

I Leitura do Anexo I- Aspectos 
centrais do Projeto Mulheres 
Inspiradoras 

Ciência de todos os profissionais inscritos? 
Sim (   )   Não (    ) 

II  Ficha de Inscrição Conjunta da 
escola e das/os professoras e 
professores (Anexo II) 

Assinada por diretor(a), professoras/es e 
profissionais de educação, se houver? 

Sim (   )   Não (    ) 
III  Termo de Responsabilidade e 

Compromisso (Anexo III)   
Assinado pelo Diretor da escola e pelas/os 

professoras/es regentes inscritos? 
Sim (   )   Não (    ) 

IV  Currículo Profissional ou no 
formato Lattes de cada professor/a 
interessado/a 

Cópias de exemplares dos currículos das/os 
duas (dois) professores inscritos? 

Sim (   )   Não (    ) 
V  Exposição de Motivos, conforme 

orientações constantes do Anexo IV 
Texto apresentado individualmente, por cada 

professor/a inscrita/o? 
Sim (   )   Não (    ) 

 
 

Inscrição de Professores Cursistas oriundos de escolas que já participaram da 
Etapa 2017 

I Leitura do Anexo I- Aspectos 
centrais do Projeto Mulheres 
Inspiradoras 

Ciência de todos os profissionais inscritos? 
Sim (   )   Não (    ) 

II  Ficha de Inscrição Específica 
(Anexo VI) 

 

Assinada por diretor(a) e professoras/es 
inscritos? 

Sim (   )   Não (    ) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


