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DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO (PRADIME) 

 
Universidade Federal do Pará em parceria com a Pró-Reitoria de Extensão e Assuntos 

Comunitários – (PROEX) da Universidade do Estado do  Amazonas informa que esta 

aberto a inscrição para o curso de formação continuada de dirigentes municipais de 

educação (PRADIME) 

 
1. ABRANGÊNCIA: Todos os municípios dos estados do Pará, Amapá, Amazonas e 
Roraima.  
 
2. PÚBLICO ALVO: Dirigentes Municipais de Educação; Secretários Adjuntos dos 
Dirigentes Municipais (ou nomenclatura similar); Professores e Técnicos pertencentes ao 
quadro do executivo municipal envolvidos diretamente com a gestão da educação.   
 
3. INSCRIÇÕES 
3.1. Número de Vagas: 
Este edital tem por objetivo ofertar o total de quinhentas (500) vagas para formação de 
profissionais que lidam diretamente com a política educacional. Sendo duas (05) vagas 
para cada município dos estados do Pará, Amapá, Amazonas e Roraima.  Podendo ser 
distribuídas da seguinte forma: (01) uma vaga para o dirigente municipal de educação e 
(04) uma vaga destinada ao funcionário do quadro do executivo municipal, que exerça a 
função de secretário adjunto, professor e técnico na gestão da educação municipal.  
 
3.2. Pré-Requisitos para a Inscrição 
a) Ser Dirigente Municipal de Educação, Secretário Adjunto do Dirigente (ou nomenclatura 
similar);  
b) Ser Professor ou Técnico do quadro da Secretaria Municipal de Educação ; 
c) Possuir, no mínimo, o nível médio;  
d) Ter disponibilidade mínima de 07 (sete) horas semanais para dedicar-se ao curso; 
c) Comprometer-se a compartilhar o curso com a equipe de apoio e assessoria da 
Secretaria Municipal de Educação.  
 
3.3. Período e horário de inscrição (presencial) 
26 de junho a 14 de agosto de 2013. 
 
3.4. Realização de inscrição: 
 
Inscrição via e-mail:  
Enviar ficha de inscrição e os respectivos documentos (item 3.5) devidamente 
preenchidos e escaneados ou fotografada  para o e-mail: pradimenorte1@gmail.com 
 
 
 

mailto:pradimenorte1@gmail.com


3. 5 - Documentos necessários para a inscrição: 
- Ficha de inscrição (conforme modelo constante no anexo I deste Edital) corretamente 
preenchida; 
- Cópia da portaria de nomeação como Dirigente Municipal de Educação; 
- Declaração de Vínculo (conforme modelo constante no anexo II deste edital) 
comprovando a função dentro da Secretaria Municipal de Educação, assinada pelo 
Dirigente Municipal de Educação. 
 
4. FUNCIONAMENTO DO CURSO:  
- O curso será realizado durante os meses de agosto de 2013 a março de 2014, com 
carga horária total de 170h/a; 
- As aulas acontecerão conforme previsto no cronograma a seguir (item 5.); 
- O curso será ofertado na modalidade a distância, com encontros presenciais em datas a 
serem definidas e comunicadas aos alunos; 
- Os alunos do curso estarão submetidos às normativas que regem os Cursos de 
Extensão da UFPA; 
 
5. CRONOGRAMA  
 
 

DATA ATIVIDADE 

26 de julho a 14 de agosto Período de inscrições. 

16 de agosto Resultado final das inscrições  

19 de agosto. Início do curso  

 
6. DISPOSIÇÕES FINAIS  
O candidato deve observar que: 
a) O curso é gratuito e não serão concedidas bolsas de estudo aos alunos selecionados. 
b) São de responsabilidade do candidato as despesas com deslocamento e permanência 
no polo para os encontros presenciais. 
c) Os casos omissos serão resolvidos pela coordenação do programa. 
  
5. CONTATOS: Para maiores informações, o candidato poderá entrar em contato pelo e-
mail: pradimenorte1@gmail.com ou pelo telefone (92) 3878-4469.   
 

 
Belém, 26 de agosto de 2013.  

 
 

Prof. Dr. Fernando Arthur de F. Neves 
Pró-Reitor de Extensão da UFPA  
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