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Programa Especial de Formação Pedagógica para Professores da Educação 
Profissional de Nível Médio 

Manifestação de interesse para Orientação de Práticas Pedagógicas (antigo 
estágio docente) 2015 

 

O Programa Especial de Formação Pedagógica, regulamentado pela Resolução 2/97 do 
CNE/CEB, visa refletir sobre a prática docente da educação profissional fornecendo 
conhecimentos teóricos que subsidiem novas práticas nas salas de aula. 

O Centro Paula Souza conveniado com o FNDE/Mec está oferecendo o Programa de 
Formação Pedagógica para professores da educação profissional de instituições públicas 
do Estado de São Paulo. 

O curso, dividido em 02 módulos, é oferecido na modalidade a distância com duração de 
540 horas, sendo dessas 300 horas de práticas pedagógicas.  

O IBEGESP (Instituto Brasileiro de Educação em Gestão Pública), contratado pelo Centro 
Paula Souza para operacionalização das ações de capacitação no âmbito do convênio, 
fará a seleção de tutores para orientação da parte prática do Programa que está sendo 
executada pelos alunos matriculados. 

 

Compete ao professor orientador 

 Realizar mediação com os alunos no AVA (Ambiente Virtual de Aprendizagem) na disciplina 
Práticas Pedagógicas;  

 Motivar a participação dos alunos; 

 Acompanhar e orientar a edição e as entregas parciais de relatórios, tanto no AVA 
quanto nos encontros presenciais; 

 Responder e-mails, fóruns de dúvidas e entregas parciais de relatórios no prazo 
máximo de 48 horas; 

 Realizar a correção dos relatórios das práticas e orientar cada aluno sobre os critérios 
de correção e de seus resultados; 

 Orientar os alunos para formalização da entrega de documentos comprobatórios; 

 Conferir a documentação, com relação ás práticas relatadas e postadas no AVA; 

 Avaliar o trabalho dos alunos e emitir parecer técnico sobre o trabalho de cada aluno 
orientado; 

 Observar e respeitar todas as datas de entrega de materiais relacionados à disciplina; 

 Participar de atividades de formação e reuniões, quando convocado; 

 Elaborar relatórios parciais e finais de acompanhamento do desempenho dos alunos 
na execução das práticas. 
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Remuneração 

A remuneração será composta pelo valor de R$ 350,00 por aluno orientado, para 
atendimento durante o segundo módulo letivo que se estenderá de 21 de setembro de 
2015 a 30 de março de 2016. 
 

Vagas  

Serão oferecidas 24 vagas para tutores de orientação de práticas pedagógicas, que 
atenderão 530 alunos ativos. 
 

Inscrição 

Poderão se inscrever professores licenciados que atendam os pré-requisitos desta 
manifestação de interesse. Daremos preferência para os que possuam experiência em 
educação profissional. 
 

Pré-Requisitos do Interessado que deverão ser comprovados para a contratação 

a) Ser brasileiro nato, naturalizado ou estrangeiro com visto permanente; 

b) Possuir especialização ou pós-graduação em qualquer área; 

c) Possuir licenciatura plena; 

d) Ter experiência comprovada em docência de, no mínimo, 01 (um) ano; 

e) Ter disponibilidade para participar de Formação Inicial e/ou Continuada de 
Orientação e Tutoria a Distância, realizada pela equipe do Programa. 

f) Ter disponibilidade para participar dos encontros presenciais nas datas 
estabelecidas pelo calendário do curso. 
 

Será de responsabilidade do tutor o acesso a computadores e recursos de conectividade 
à Internet (email, chat, fórum etc.) para a realização das atividades de orientação, sob 
pena de exclusão do Programa caso sejam evidenciadas dificuldades recorrentes de 
comunicação e acesso às ferramentas on-line. 
 

Para sua manifestação de interesse clique aqui  e preencha o formulário até 08 de 
Setembro. 

 

Seleção – baseada na pontuação dos seguintes critérios: 

1) Ter experiência em educação profissional 

2) Ter experiência em cursos de formação de professores  

3) Ter pós-graduação lato sensu em educação 

4) Ter pós-graduação stricto sensu (mestrado) 

5) Ter pós-graduação stricto sensu (doutorado) 

6) Ter experiência de tutoria em cursos a distância 
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Para efeito de desempate será considerada a experiência em educação profissional. 

 


