
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E IFSP OFERECEM CURSOS PARA PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

   

  

  A Secretaria Municipal de Educação, por meio do Centro de Formação dos Profissionais da
Educação – CeFPE, em parceria com o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de
São Paulo – IFSP Campus São Carlos, informa que está aberto o edital para a seleção de
interessados em participar dos cursos que serão oferecidos aos profissionais da Rede
Municipal de Educação de São Carlos.
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  Noções de Programação para Crianças (20 vagas), Tópicos de Conversação em Espanhol
(30 vagas), Raciocínio Lógico (60 vagas), Elaboração de Trabalhos e Seminários Científicos
(20 vagas), Leitura Visual: pintura e história da arte (20 vagas), Aprendizagem Cooperativa:
potencialidades em sala (40 vagas), Atuação Docente para Alunos com Dificuldades de
Aprendizagem (40 vagas), Inglês - Nível Básico 1 (30 vagas) e Inglês - Nível Pré-Intermediário
(30 vagas) são os cursos disponíveis.

   

  Para se inscrever no processo seletivo basta o candidato preencher e enviar o formulário
eletrônico que estará disponível no endereço eletrônico do IFSP no http://cursoextensao.scl.ifs
p.edu.br/index.php de 5 a
15 de março de 2018. O preenchimento das vagas ocorrerá pela ordem de inscrição, que será
verificado pelo registro de envio do formulário eletrônico de cadastro, visto que, nesse registro,
constam a data e a hora da realização do cadastro. O resultado dessa seleção será divulgado
no dia 17 de março no site do IFSP e também será afixada nas dependências do CeFPE.

   

  Os cursos, todos presenciais, realizados em horário de trabalho do professor (HTPC)
compõem sua jornada de trabalho semanal e, dessa forma, a ausência do aluno deve ser
documentada através de atestado médico (apresentado à coordenação do CeFPE e ao diretor
de sua unidade escolar). A não apresentação do documento que justifique sua ausência
implica na aplicação das mesmas perdas previstas referentes às faltas dos HTPC’s nas
unidades escolares.

   

  Somente receberão certificados os alunos que obtiverem frequência mínima de 75% (setenta
e cinco por cento), além de conceito mínimo 6, conforme o critério de avaliação de cada curso.
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  Os cursos serão oferecidos presencialmente no Centro de Formação dos Profissionais da
Educação – CeFPE, localizado na rua Conde do Pinhal, nº 2.017, no centro. Todos os cursos
começam na semana de 19 de março de 2018.

   

  Confira o dia e horário de cada curso:

   

  - Noções de Programação para Crianças- 30 horas - segunda-feira das 18h15 às 20h15;

  - Tópicos de Conversação em Espanhol- 30 horas - terça-feira das 18h30 às 20h30;

  - Raciocínio Lógico- 30 horas - segunda-feira das 18h15 às 20h15;

  - Elaboração de Trabalhos e Seminários Científicos– 60h - (40h sala de aula e 20h
elaboração de trabalho/seminário) - quarta-feira das 18h15 às 20h15;

  - Leitura Visual: pintura e história da arte- 40 horas - quarta-feira das 18h15 às 20h15;

  - Aprendizagem Cooperativa: potencialidades em sala- 60h (40h sala de aula e 20 h
construção de plano de aula baseado na Aprendizagem Cooperativa) - terça-feira das 18h30 às
21h30;

  - Atuação Docente para Alunos com Dificuldades de Aprendizagem- 40 horas -
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quarta-feira das 18h15 às 20h15;

  - Inglês - Nível Básico 1– 40 horas - terça-feira das 16h30 às 18h30;

  - Inglês - Nível Pré-Intermediário– 40 horas - quinta-feira das 16h30 às 18h30.

   

  (27/02/2018)
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