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EDITAL Nº 003/2017 – PPGDR 

PROCESSO DE SELEÇÃO PARA CURSO DE APERFEIÇOAMENTO EM 

EDUCAÇÃO FINANCEIRA 

A Universidade Federal do Tocantins (UFT), por meio da Pró-reitoria de Pesquisa e 

Pós-Graduação (Propesq) e do Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Regional 

(PPGDR), torna público o presente Edital que estará vigente entre os dias 20/02/2017 a 

14/03/2017 para o processo seletivo de ingresso no Curso de Aperfeiçoamento em Educação 

Financeira de acordo com os termos a seguir. 

1. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E DO OBJETIVO 

1.1. O curso tem com finalidade formar profissionais para atuarem como professores e 

multiplicadores na Rede Pública de Ensino do Estado do Tocantins – Fase Expansão. 

1.2. Implantar e ofertar um Curso de Aperfeiçoamento em Educação Financeira para 50 

Professores do Ensino Fundamental e Ensino Médio e 40 vagas destinadas a 

multiplicadores e assessores de currículo e supervisores da Rede Estadual de Educação 

do Tocantins. 

1.3. O curso é na modalidade EAD com 2 (dois) encontros presenciais no Campus 

Palmas/UFT, com acompanhamento de projeto de intervenção por meio de pesquisa-

ação, com carga horária total de 194 (cento e noventa e quatro) horas. 

1.4. Os candidatos selecionados e residentes fora de Palmas terão auxilio financeiro 

concedido pela Secretaria de Educação, Juventudes e Esporte, para os momentos 

presencias do curso. 

2. DAS INSCRIÇÕES E REQUISITOS 

2.1. As inscrições para o processo seletivo de candidatos ao Curso de Aperfeiçoamento em 

Educação Financeira poderá ser efetuada pessoalmente pelo interessado, pelos correios 

ou por procurador devidamente constituído, nos dias úteis do período de 20/02/2017 a 

08/03/2017 (no horário das 08h00 às 12h00). 

2.2. Requisitos para participar: professores da Educação Básica que atuam no Ensino 

Fundamental, Ensino Médio Regular, multiplicadores já atuantes no programa de 

Educação Financeira da SEDUC, assessores de currículo ou supervisor escolar da 

SEDUC. 

2.3. O Candidato (ou procurador legal) deverá efetuar sua inscrição, dentro do prazo 

estipulado neste Edital, na Secretaria do Programa de Pós-Graduação em 

Desenvolvimento Regional (PPGDR), situada no Campus de Palmas, 109 Norte, 

Avenida NS 15, ALCNO 14, Sede do Programa de Pós-graduação em Desenvolvimento 

Regional. Palmas – TO. Fone (63) 3232- 8224, no horário das 08h00 às 12h00. 

2.4. Para as inscrições por correio será considerada a data de 08 de março de 2017 como o 

último dia para postagem (exclusivamente via SEDEX), devendo ser encaminhada da 

seguinte forma: 

Curso de Aperfeiçoamento em Educação Financeira 
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A/C Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Regional 

Universidade Federal do Tocantins 

Norte, Avenida NS 15 (ALCNO 14), Sede do PPGDR 

Centro. Palmas-TO, CEP 77.001-090 

2.5. No ato da inscrição, o candidato deverá entregar os seguintes documentos em envelope 

lacrado identificado com as informações na capa, conforme modelo do Anexo III. Não 

haverá conferência de documentos no ato da inscrição, sendo de inteira responsabilidade 

do candidato às informações e documentos apresentados: 

a) Ficha de inscrição (modelo padrão disponível no Anexo I deste Edital.); 

b) Uma foto 3X4 recente; 

c) Uma fotocópia dos seguintes documentos: RG, CPF e Título de Eleitor; 

d) Certificado de Reservista (quando couber), Certidão de Nascimento ou de 

Casamento; 

e) Uma fotocópia autenticada da maior título e/ou certificado do candidato 

(graduação, especialização, mestrado ou doutorado); 

f) Uma cópia do Currículo Lattes documentado (disponível na Plataforma Lattes do 

CNPq).   

2.6. A documentação, bem como os certificados podem ser apresentadas em cópia simples 

(sem autenticação). 

2.7. Preencher o BAREMA resumo da vida profissional com comprovação. BAREMA I, 

ANEXO II do Edital para multiplicador, assessor de currículo e supervisor. E 

BAREMA II, ANEXO III do Edital para professor do Ensino Médio e Ensino 

Fundamental: 

a) A Análise Curricular consiste na contagem da experiência profissional aceita 

como requisito de seleção e classificação. O BAREMA (ficha, quadro, tabela) é 

um instrumento que facilita e objetiva a valoração de dados pessoais conforme a 

experiência acadêmico-profissional de um candidato. 

b) A documentação comprobatória deverá ser enumerada de acordo com as alíneas 

definidas nos ANEXO II e ANEXO III. 

3. DAS VAGAS 

3.1. Distribuição das vagas: 

1. 30 vagas para professores do Ensino Médio da Rede Estadual de Ensino; 

2. 20 vagas para professores do Ensino Fundamental da Rede Estadual de Ensino; 

3. 20 vagas para multiplicadores atuantes nas Diretorias Regionais de Educação; 

4. 18 vagas para assessores de currículo e supervisores nas Diretorias Regionais de 

Educação; 

5. 02 vagas para assessores de currículo da Seduc. 

3.2. Na ausência de candidatos destinados a uma Regional de Educação, implicará em 

permuta de vaga para outra Regional. 

3.3. Quadro de distribuição das vagas por Diretoria Regional do Estado do Tocantins: 



 

3 

Seduc/Diretoria 

Regional De 

Educação 

Multiplicador 
Assessor De 

Currículo 

Professor 

Ensino Médio 

Professor 

Fundamental 

Seduc – Sede - 02 - - 

Araguaína 04 03 05 04 

Araguatins 01 01 02 01 

Arraias 01 01 02 01 

Colinas do 

Tocantins 
01 01 02 01 

Dianópolis 01 01 02 01 

Guaraí 01 01 01 01 

Gurupi 03 03 04 03 

Palmas 03 03 04 04 

Paraíso do 

Tocantins 
01 01 02 01 

Pedro Afonso 01 01 02 01 

Porto Nacional 01 01 02 01 

Tocantinópolis 01 01 02 01 

Subtotal  20 20 30 20 

Subtotal  20 20 50 professores 

Total Geral 90 cursistas 

 

4. CRONOGRAMA 

Etapa Data Local Horário 

Publicação do Edital 24/02 http://ww2.uft.edu.br/ Até 18h 

Período de Inscrição 24/02 a 12/03 
PPGDR/Campus de 

Palmas 

08h00 às 12h00 

Homologação 14/03 http://ww2.uft.edu.br/ Até 18h 

Recursos 16/03 
PPGDR/Campus de 

Palmas 

08h00 às 12h00 

Publicação do Resultado 

Final 
18/03 http://ww2.uft.edu.br/ 

Até 18h 

 

5. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

5.1. Visando ao melhor desenvolvimento do processo, PPGDR poderá modificar o presente 

Edital. Quaisquer modificações, se necessárias, serão amplamente divulgadas e feitas de 

acordo com a legislação vigente. 

5.2. Os recursos devem ser arrazoados, objetivos e direcionados a Comissão Organizadora 

do Processo Seletivo e poderá ser entregue pessoalmente ou por procuração na Sede do 

PPGDR. 
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5.3. Os recursos serão respondidos antes das realizações das etapas subsequentes do 

processo seletivo e serão publicados através de Edital na Secretaria do Programa de 

Pós-graduação em Desenvolvimento Regional e na página http://ww2.uft.edu.br/. 

5.4. O presente Edital poderá ser impugnado no prazo estipulado da vigência do cronograma 

do Edital. 

5.5. A inscrição do candidato implica a aceitação das condições de realização do Processo 

Seletivo e das decisões que, nos casos omissos, possam ser tomadas pelo PPGDR. 

5.6. Será eliminado, em qualquer época, mesmo após a matrícula, o candidato classificado 

que tenha participado do Processo Seletivo mediante apresentação de documentos ou 

declaração de informações falsas. 

5.7. Considerando-se a natureza do Processo Seletivo, em hipótese alguma serão concedidas 

vistas, revisão ou recontagem da pontuação. 

5.8. Os casos omissos neste Edital serão resolvidos pela PPGDR ou por instância 

competente. 

5.9. Todos os horários contidos neste Edital referem-se ao horário de Palmas-TO. 

5.10. A documentação enviada para o processo seletivo, objeto desse Edital, não será 

devolvida. 

5.11. Incorporar-se-ão a este Edital, para todos os efeitos, quaisquer editais complementares 

que vierem a ser publicados pelo PPGDR/UFT. 

5.12. Consultar o site http://ww2.uft.edu.br/ensino/pos-graduacao/mestrado-e-

doutorado/13340-ppgdr para maiores informações sobre o curso. 

5.13. Para maiores esclarecimentos o candidato deverá entrar em contato com o PPGDR 

através do telefone (63) 3232- 8224, ou através do e-mail: pgdra@uft.edu.br ou 

educacaofinanceira@uft.edu.br. 

 

 

 

 

Palmas-TO, 24 de fevereiro de 2017. 

 

 

 

 

 

 

WALDECY RODRIGUES 

Coordenador do Programa de Pós-graduação em Desenvolvimento Regional 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ww2.uft.edu.br/
mailto:pgdra@uft.edu.br


 

5 

EDITAL Nº 003/2017 – PPGDR 

ANEXO I: FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO 

Preencher em letra de forma todas as informações solicitadas. É indispensável o 

preenchimento deste formulário. Obrigatório que o candidato tenha um e-mail ativo. 

   FOTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

DADOS PESSOAIS 

Nome completo: 

Nome da Mãe: 

RG: Órgão expedidor: CPF: 

Data de Nascimento: Cidade: UF: 

Sexo: Masc. (   )                    

Fem.(   ) 
Estado Civil: 

Endereço: 

Bairro: Cidade: UF: CEP: 

E-mail: Telefones: 

Tem vínculo empregatício? (   ) Sim      (   ) Não       Se sim,  qual 

instituição?______________________________________ 
Local de trabalho: Cargo/Função: 

DADOS ACADÊMICOS 

Graduação: Início: Término: 

Instituição: Cidade/UF: 

 

 

 

 

________________________________, _________________ 

Local Data 

 

 

 

 

 

________________________________________ 

Assinatura 
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EDITAL Nº 003/2017 – PPGDR 

ANEXO II: BAREMA I – PARA MULTIPLICADOR, ASSESSOR DE CURRÍCULO E 

SUPERVISOR 

Nome: CPF: 

Solicito avaliação e pontuação em consonância à documentação comprobatória anexa 

enviada 

Alínea Descrição do critério 
Valor de cada 

documento 
Pontuação 

a 

Certificado de conclusão de curso superior de 

graduação (bacharelado e/ou licenciatura), em quaisquer 

áreas de conhecimento. 

1,0  

b 
Comprovante de servidor efetivo emitido pelo RH da 

DRE. 
1,5  

c 
Declaração da Seduc de participação em fases anteriores 

no Programa Educação Financeira como multiplicador. 
2,0  

d 
Declaração da Seduc de multiplicador do programa de 

educação financeira. 
1,5  

e 
Participação em cursos de Educação Financeira, com 

carga horária mínima: 20h 
1,0  

f 
Declaração atestando que ministrou palestra de 

Educação Financeira.  
1,5  

g 

Declaração da direção da escola atestando que 

ministrou palestra de Educação Financeira em unidade 

escolar. 

0,5  

h 
Cópia da inscrição de atividade realizada e/ou ação na 

Semana Nacional de Educação Financeira. 
0,5  

i 
Declaração da Seduc de atuação como formador em 

outros projetos e programas. 
0,5  

Pontuação máxima da análise curricular comprobatória 10,0  

Observação: O candidato deverá indicar em cada folha entregue a alínea deste anexo a que 

se refere o documento que está sendo apresentado. 

 

Declaro para fins de Análise Curricular do Processo Seletivo do Curso de Aperfeiçoamento 

em Educação Financeira, junto a Universidade Federal do Tocantins – UFT, que os 

documentos entregues são cópias simples dos originais. Declaro que estou ciente de que na 

hipótese de prestar falsas informações e/ou apresentar falsos documentos, estarei incorrendo 

em falta, podendo ser eliminado do processo seletivo objeto deste Edital, e que estarei 

sujeito às sanções administrativas, civis e penais aplicáveis. Declaro que se for aprovado 

no processo seletivo devo entregar cópias autenticadas das originais para a matrícula no curso. 

 

 

Data: ______/_______/2017                              -------------------------------------------------------- 

                                                                                               Assinatura do Candidato 
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EDITAL Nº 003/2017 – PPGDR 

ANEXO III: BAREMA II – PARA PROFESSOR DO ENSINO FUNDAMENTAL E 

ENSINO MÉDIO 

 

Nome: CPF: 

Solicito avaliação e pontuação em consonância à documentação comprobatória anexa 

enviada 

Alínea Descrição do critério 
Valor de 

cada 

documento 

Pontuação 

a 

Certificado de conclusão de curso superior de 

graduação (bacharelado e/ou licenciatura), em 

quaisquer áreas de conhecimento. 

1,0  

b 
Comprovante de servidor efetivo emitido pelo RH 

da DRE. 
1,5  

c 
Declaração da Seduc de professor multiplicador 

do Programa Educação Financeira. 
1,5  

d 
Declaração da Seduc de ter realizado projetos de 

educação financeira na escola. 
2,5  

e 
Participação em formação em Programa Educação 

Financeira.  
2,0  

f 
Declaração da Seduc de atuação como formador 

em outros projetos e programas. 
1,5  

Pontuação máxima da análise curricular comprobatória 10,0  

Observação: O candidato deverá indicar em cada folha entregue a alínea deste anexo a que 

se refere o documento que está sendo apresentado. 

 

Declaro para fins de Análise Curricular do Processo Seletivo do Curso de Aperfeiçoamento 

em Educação Financeira, junto a Universidade Federal do Tocantins – UFT, que os 

documentos entregues são cópias simples dos originais. Declaro que estou ciente de que na 

hipótese de prestar falsas informações e/ou apresentar falsos documentos, estarei incorrendo 

em falta, podendo ser eliminado do processo seletivo objeto deste Edital, e que estarei 

sujeito às sanções administrativas, civis e penais aplicáveis. Declaro que se for aprovado 

no processo seletivo devo entregar cópias autenticadas das originais para a matrícula no curso. 

 

 

Data: ______/_______/2017                             -------------------------------------------------------- 

                                                                                           Assinatura do Candidato 
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EDITAL Nº 003/2017 – PPGDR 

ANEXO IV: CAPA DO ENVELOPE 

 

CAPA DO ENVELOPE 

Seleção de cursistas para o Curso de Aperfeiçoamento em Educação Financeira. Edital Nº 

003/2017 – PPGDR 

Nome: 

 

 

Telefone: 

 

 

E-mail: 

 

 

 


