
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS EDUCACIONAIS DE CAMAÇARI

EDITAL PARA SELEÇÃO DE PROFESSORES-PESQUISADORES DO   CENTRO DE

ESTUDOS E PESQUISAS EDUCACIONAIS DE CAMAÇARI (  CEPEC) – 2016

A  Prefeitura Municipal  de Camaçari,  através  da  Secretaria de Educação,  declara aberta  no

período de 05 de abril de 2016 a 25 de abril de 2016, as inscrições para a seleção de professores-

pesquisadores  do  Centro  de  Estudos  e  Pesquisas  Educacionais  de  Camaçari  –  CEPEC. Serão

oferecidas 15 vagas para cada uma das Linhas de Pesquisa: 

1. Currículo e Avaliação – Nesta linha de pesquisa pretende-se abordar os elementos de manejo

curricular e avaliativos, as relações entre educadores e educandos no ambiente de aprendizagem e

projetos pedagógicos alternativos;

2.  Práxis  Pedagógica  e  Tecnologias  Educacionais  – Esta  linha  de pesquisa busca conhecer  e

promover a prática do educador, seus processos didáticos e propostas de inovação;

3.  Epistemologia da Educação  – Esta linha de pesquisa procurará refletir sobre a construção do

conhecimento,  os  desdobramentos  ontológicos,  os  aspectos  formais  da  ciência  da  educação,  o

aprofundamento do giro epistêmico sul – norte;

4. Políticas Públicas e Gestão – Nesta linha o foco serão os modelos e práticas de gestão de rede

educacional e escolar, o desenvolvimento e ações de gestão participativa e interação comunitária,

bem como o desenvolvimento de políticas públicas contextualizadas com as necessidades locais;

5. Formação do Educador – A linha se destina ao desenvolvimento de dispositivos de formação

que promovam o educador e  fomente permanentemente a  ampliação da qualidade da educação

municipal.

O CEPEC tem por objetivo promover espaços de reflexão e debate sobre a educação e estimular a

produção acadêmica no âmbito da Secretaria. O Centro contará com uma revista, de periodicidade

anual, que será composta pelos ensaios e artigos elaborados pelos membros dos grupos de pesquisa,

validados pelo conselho editorial. Haverá ao final de cada ano um Seminário do CEPEC, para a



apresentação e divulgação dos projetos de pesquisa e produções acadêmicas, em conjunto com o

lançamento da revista.

É importante que os interessados atentem que a duração da realização da pesquisa e elaboração do

ensaio / artigo será de no máximo seis meses, excetuando-se os casos em que este período tratar-se

de etapa inicial da pesquisa, com apresentação parcial dos resultados e reflexões. Os grupos de

pesquisa terão encontros quinzenais, das 18h às 21h, em dias a confirmar.

Das inscrições:

Os educadores da Rede Pública Municipal de Ensino de Camaçari poderão, conforme interesse, se

inscrever em um dos grupos, atrelados as linhas, para desenvolverem seus anteprojetos de pesquisa.

Os anteprojetos devem respeitar o temário geral da linha de pesquisa e a formatação acadêmica

constante ao anexo, deste edital. As inscrições poderão ser efetuadas, até o dia 25/04/2016, através

do e-mail: seduc.nepec@gmail.com ou presencialmente na CGTI – Rua Francisco Drumond, nº 48,

Centro Médico Empresarial Vargas Leal, Sala 106. Centro. Camaçari/BA. Serão desconsideradas as

inscrições recebidas após a 00h da data limite para inscrições. Somente serão aceitas inscrições para

o processo seletivo de candidatos que postarem ou entregarem todos os documentos necessários.

Documentação necessária: 

 Anteprojeto de pesquisa, conforme anexo deste edital;

 Carta de Intenção, declarando os motivos de interesse em participar do grupo de pesquisa;

 Currículo Lattes, atualizado em PDF.

Das disposições finais:

A divulgação  da  composição  dos  grupos  será  divulgada  até  o  dia  29/04/2016.  Os  primeiros  encontros

ocorreram na primeira semana de maio/2016, em datas a divulgar.

Quaisquer esclarecimentos, favor entrar em contato pelo e-mail seduc.nepec@gmail.com e/ou pelo

telefone 3627-3306.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS EDUCACIONAIS DE CAMAÇARI

ANEXO

ANTEPROJETO DE PESQUISA

Submetido para a seleção de ingresso ao 
CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS EDUCACIONAIS DE CAMAÇARI - CEPEC

Título do Anteprojeto:

  
Linha de Pesquisa:
(  ) Currículo e Avaliação; 
(  ) Práxis Pedagógica e Tecnologias Educacionais;
(  ) Epistemologia da Educação;
(  ) Políticas Públicas e Gestão;
(  )Formação do Educador.

Nome do(a) Candidato(a): 

Número do Cadastro: 

E-mail do(a) Candidato(a): 

Palavras-Chave do Anteprojeto (até quatro):



Justificativa (máximo de 02 páginas) 
Descrever objetivamente,  com o apoio da literatura,  o problema da pesquisa,  sua relevância no
contexto da linha inserida e sua importância específica para o avanço do conhecimento educacional
em Camaçari. 

Objetivos da Pesquisa: Geral e Específicos

Objetivo Geral:

 
Objetivos Específicos:

Referências Bibliográficas
Relacionar as obras da literatura citadas, de acordo com as normas da ABNT.

             


