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CÂMARA DOS DEPUTADOS 
DIRETORIA-GERAL 

DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS 
CENTRO DE FORMAÇÃO, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO 

 
PROCESSO SELETIVO PARA O PROGRAMA MISSÃO PEDAGÓGICA NO 

PARLAMENTO 
 

Edital nº 1 - CD, de 9 de março de 2012 
 
 

O Diretor do Centro de Formação, Treinamento e Aperfeiçoamento - Cefor, no uso de sua 
competência e de acordo com Ato da Mesa nº 41/2000, torna pública a abertura de 
inscrições para o processo seletivo para o Programa Missão Pedagógica no Parlamento 
oferecido pela Câmara dos Deputados, e estabelece normas relativas a sua realização, 
que serão regidas pelo presente Edital. 

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

1.1 O processo seletivo destina-se a selecionar 2 (dois) professores de cada Estado da 
Federação e do Distrito Federal para participar do Programa Missão Pedagógica no 
Parlamento, a ser oferecido pela Câmara dos Deputados, e será regido por este Edital e 
executado pela Coordenação de Recrutamento e Seleção – Cores/Cefor. 

2. DOS PARTICIPANTES 

2.1 Poderão inscrever-se no processo seletivo os professores dos Ensinos Fundamental e 
Médio, no exercício da atividade docente em estabelecimentos escolares do sistema 
público de ensino, em todo território nacional.  

3. DAS VAGAS 

3.1 Serão oferecidas 2 (duas) vagas para cada Estado da Federação e do Distrito 
Federal, totalizando 54 (cinquenta e quatro) vagas.  

4. DOS REQUISITOS PARA PARTICIPAR 

4.1 São requisitos para participar do processo seletivo: 

a) estar atualmente trabalhando como professor regente dos Ensinos Fundamental e/ou 
Médio em escola pública; 

b) apresentar Diploma, Certificado ou Declaração de Conclusão do Curso de Graduação 
em nível superior; 

c) apresentar relato de experiência pedagógica atestado pela escola, de acordo com a 
pertinência temática e o roteiro básico descritos no item 7.1.2.2. 

d) não ter participado da última edição do Programa Missão Pedagógica no Parlamento 
oferecido pela Câmara dos Deputados. 

5. DO PROGRAMA 

5.1 Denominação: Programa Missão Pedagógica no Parlamento  

5.2 Modalidade: presencial e a distância. 

5.3 Objetivo geral: promover, na Câmara dos Deputados, programa de formação em 
educação para a democracia para professores de escolas públicas.  

5.4 Objetivos específicos: 



a) contribuir para a valorização da escola como espaço privilegiado para a vivência de 
experiências e valores democráticos; 

b) criar uma rede nacional de professores sensibilizados para a importância da inserção 
da educação para a democracia nas práticas pedagógicas das escolas brasileiras;  

c) fornecer aos professores subsídios didáticos que contribuam para a inserção de temas 
relativos à democracia, à cidadania e à política no cotidiano escolar; 

d) contribuir para o fortalecimento da imagem institucional da Câmara dos Deputados 
como guardiã e defensora da democracia brasileira, ressaltando seu papel institucional de 
promotora da democracia. 

e) criar um banco de projetos pedagógicos na área de educação para democracia, que 
será disponibilizado para a sociedade.  

5.5 O programa será composto por três etapas totalizando 120h, conforme tabela abaixo: 

Etapa Carga 
Horária 

Período de 
Realização 

Modalidade de 
Ensino 

Conteúdos 

Módulo a 
distância 

pré-encontro 

30h 9 de junho a 
13 de agosto 

de 2012 

Educação a 
Distância 

 Ambientação para participação no 
programa Missão pedagógica no 
Parlamento. 

 Noções sobre o Poder Legislativo 
e seu papel no Estado 
Democrático. 

 Noções sobre Educação para 
Democracia. 

  

Encontro 
Presencial 

40h 20 a 24 de 
agosto de 

2012 

Presencial  O papel institucional da Câmara 
dos Deputados. 

 Fundamentos da democracia e da 
cidadania. 

 O Processo Legislativo. 

 Democracia, confiança e 
participação. 

 Escola como espaço para o 
desenvolvimento de competências 
democráticas. 

 Construção psicológica e social 
dos valores democráticos. 

 Experiências escolares e 
extraescolares de educação para 
democracia.  

 Relação entre Educação para 
Democracia e Educação 
Legislativa.  

Módulo a 
distância 

pós-encontro 

50h 03 de 
setembro a 

19 de 
novembro de 

2012 

Educação a 
Distância 

 Elaboração e implementação de 
projetos pedagógicos em 
Educação para Democracia. 

 

5.5.1 É obrigatória a participação nos dois Módulos a Distância e no Encontro Presencial 
de todos os professores selecionados.  

5.5.2 A certificação será emitida somente aos participantes que obtiverem êxito em todas 
as etapas do programa (pré-encontro, encontro presencial e pós-encontro). 



5.5.3 Para participar do programa que contará com módulos a distância, o candidato 
deverá ter acesso a computador com conexão à Internet, navegador de internet que 
suporte o plugin Adobe Flash Player e Adobe Reader ou similar para visualização de 
arquivos PDF.  

5.6 O Encontro Presencial ocorrerá em Brasília – DF, nas instalações da Câmara dos 
Deputados, e está previsto para o período de 20 a 24 de agosto de 2012. Será intensivo 
e terá a duração de cinco dias, com início das atividades às 8h e término às 20h. 

5.7 A metodologia utilizada durante o Encontro Presencial consistirá em aulas dialogadas, 
palestras, visitas, oficinas pedagógicas e temáticas, privilegiando a participação ativa do 
professor, a integração entre a teoria e a prática e a troca de experiência entre os 
participantes.  

5.8 O conteúdo programático abordará temas relativos às instituições democráticas e, em 
particular, ao Parlamento, e também conhecimentos relacionados à educação para 
democracia nas escolas. 

5.9 A Câmara dos Deputados arcará com as despesas de transporte do estado de 
origem/Brasília/estado de origem; hospedagem; traslado do local de hospedagem até o 
local de realização das atividades; e alimentação durante a realização do Encontro 
Presencial aos professores selecionados conforme detalhado no item 11.4.  

6. DAS INSCRIÇÕES PARA O PROCESSO SELETIVO  

6.1 As inscrições do processo seletivo serão realizadas no período de 12 de março a 14 
de maio de 2012. 

6.1.1 Poderá participar do processo seletivo o candidato que, até a data de publicação 
deste edital cumprir os requisitos indicados no item 4. 

6.1.2 Não será aceita solicitação de inscrição fora do prazo estabelecido ou em desacordo 
com as instruções deste Edital. 

6.2 Para inscrever-se, o candidato deverá apresentar os seguintes documentos: 

a) Ficha de Inscrição, cujo formulário está disponível no endereço eletrônico 
www.camara.gov.br/edulegislativa; 

b) Cópia do documento de identidade oficial e do CPF; 

c) Cópia do Diploma, Certificado ou Declaração de Conclusão do Curso de Graduação 
em nível superior, autenticada em cartório; 

d) Declaração de tempo de serviço, conforme modelo disponível em 
www.camara.gov.br/edulegislativa; 

e) Relato de experiência, de acordo com as informações descritas no subitem 7.1.2.2. 

6.2.1 Para a comprovação da conclusão do curso de graduação serão aceitos o diploma, 
devidamente registrado, certificado ou declaração de conclusão de curso de graduação 
expedidos por instituição reconhecida pelo MEC.  

6.2.2 Os documentos deverão ser enviados via Sedex e postados até o dia 14/05/2012 
juntamente com a documentação do item 7.1.1.2, para o endereço: 

Câmara dos Deputados 
Centro de Formação, Treinamento e Aperfeiçoamento - Cefor 
Coordenação de Recrutamento e Seleção - Cores 
Programa Missão Pedagógica no Parlamento 
Avenida N-3, Projeção L, Setor de Garagens Ministeriais Norte 
Complexo Avançado, Prédio do Cefor, sala 35  
CEP 70160-900 – Brasília - DF 
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6.3 As cópias dos documentos apresentados não serão devolvidas. 

6.4 Antes de efetuar a inscrição, o candidato deverá conhecer o Edital e certificar-se de 
que preenche todos os requisitos exigidos.  

7 . DA PARTICIPAÇÃO NO PROCESSO SELETIVO 

7.1 O processo seletivo consistirá de duas etapas dispostas a seguir: 

7.1.1 ETAPA 1 - ANÁLISE CURRICULAR 

7.1.1.1 A análise curricular terá caráter classificatório e eliminatório e valerá 20,00 pontos. 

7.1.1.2 A análise curricular consistirá na apresentação dos documentos abaixo 
relacionados, observados os limites de pontos do quadro a seguir: 

Quadro de Atribuição de Pontos 

Alínea Título Valor Unitário Valor Máximo 

A 
Tempo de serviço prestado como professor regente 
em escolas de ensino público, nos últimos cinco anos 

3,20 (por ano 
completo) 

16,00 

B 

Certificado ou Declaração de participação em 
Conferência, Encontro, Congresso, Curso, Fórum, 
Palestra, Seminário ou Workshop, cujos conteúdos 
sejam relacionados à cidadania, à democracia, à 
política e/ou ao Poder Legislativo. 

1,00 (por evento)   4,00 

Valor Máximo de Pontos 20,00 

 

7.1.1.3 Somente serão considerados, para contagem de tempo de serviço, os anos de 
efetivo exercício completos até a data de publicação deste Edital.  

7.1.1.4 O tempo de serviço da alínea A deverá ser comprovado, obrigatoriamente, 
mediante apresentação de declaração emitida pela instituição de ensino e deverá conter 
as datas de início e de término do trabalho realizado, conforme modelo disponível no 
endereço eletrônico www.camara.gov.br/edulegislativa. 

7.1.1.5 Não serão computados, como tempo de serviço, estágio, monitoria ou bolsa de 
estudo. 

7.1.1.6 Os títulos da alínea B serão comprovados, obrigatoriamente, mediante 
apresentação de cópia autenticada do certificado ou declaração de participação no 
evento. 

7.1.1.7 Todo documento expedido em língua estrangeira somente será considerado 
quando traduzido para a Língua Portuguesa por tradutor juramentado. 
7.1.1.8 As cópias dos títulos a serem avaliados deverão ser enviadas via Sedex, 
juntamente com a documentação do item 6.2, até 14/05/2012. 
7.1.1.9 Não serão aceitos títulos enviados após a data fixada para a apresentação. 

7.1.1.10 Serão considerados habilitados os candidatos classificados até a 10ª posição por 
unidade de federação, respeitados os empates na última colocação. 

7.1.2 ETAPA 2 – RELATO DE EXPERIÊNCIA EDUCACIONAL 

7.1.2.1 O relato de experiência educacional terá caráter classificatório e eliminatório e 
valerá 30 pontos. 

7.1.2.2 O relato de experiência educacional consistirá na descrição de uma atividade e/ou 
projeto pedagógico desenvolvido pelo professor no qual tenha abordado conteúdos 
relacionados à cidadania, à democracia, à política e/ou ao Poder Legislativo com seus 
alunos. O relato deve conter: 

a) título 
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b) período de realização 

c) síntese 

d) justificativa 

e) objetivos da atividade e/ou projeto 

f) contextualização 

g) descrição clara e detalhada da atividade e/ou projeto 

h) resultados obtidos 

i) avaliação 

j) ateste da escola onde a experiência foi realizada 

7.1.2.3 Na apresentação da descrição do relato de experiência o professor deverá 
apresentar o ateste da secretaria da escola na qual a experiência foi realizada. Caso 
contrário, o relato de experiência não será considerado e será atribuída nota zero. 
7.1.2.4 No caso de experiências coletivas, a experiência deve ser inscrita no nome de 
apenas um professor e serem mencionados os demais participantes. 
7.1.2.4.1 Caso seja selecionado, participará do programa somente o professor em nome 
do qual o trabalho foi inscrito. 
7.1.2.4.2 Caso seja inscrita a mesma experiência por mais de um professor, será 
considerada somente a experiência que tiver sido enviada primeiro, de acordo com a data 
de postagem do Sedex. 

7.1.2.5 O relato de experiência deverá ser apresentado de acordo com os seguintes 
padrões: 

a) redigido em língua portuguesa, com obediência à Norma Gramatical Brasileira; 

b) conter, no mínimo, 2 (duas) e, no máximo, 6 (seis) páginas digitadas, não estando 
computados neste total fotos ou imagens. 

c) fonte arial, tamanho 12; 

d) espaço interlinear de 1,5 (um e meio); 

e) margem superior de 2,5 cm, inferior 2,0 cm; esquerda 2,5 cm e direita 2,0 cm. 

f) fotos e imagens devem ser colocadas em anexo ao relato. 

7.1.2.5.1 Caso o relato de experiência ultrapasse o número de páginas previstas na alínea 
“b”, as páginas excedentes serão desconsideradas para avaliação e pontuação. 

7.1.2.6 Do relato de experiência serão avaliados e pontuados os seguintes itens: 

a) apresentação – conformidade com os padrões estabelecidos no subitem 7.1.2.2; 

b) justificativa – motivo para realização da atividade e/ou projeto; 

c) objetivos -  o que se espera que os alunos aprendam; 

d) resultados alcançados – coerência  dos resultados alcançados com o(s) objetivo(s); 

e) pertinência temática – pertinência entre a proposta e os conteúdos de democracia, 
cidadania,  política e/ou Poder Legislativo; 

f) criatividade – inovações trazidas ao contexto escolar; 

g) avaliação – do trabalho pedagógico e da aprendizagem dos alunos 

7.1.2.6.1 O relato de experiência que não apresentar pertinência temática com os 
conteúdos de democracia, cidadania, política e/ou Poder Legislativo será desconsiderado 
e atribuída nota zero. 

7.1.2.7 Serão considerados habilitados os candidatos que obtiverem no mínimo 15 
pontos. 

7.1.2.8 O relato de experiência deverá ser enviado juntamente com a documentação dos 



itens 6.2 e 7.1.1.2 para o endereço: 
Câmara dos Deputados 
Centro de Formação, Treinamento e Aperfeiçoamento - Cefor 
Coordenação de Recrutamento e Seleção – Cores 
Programa Missão Pedagógica no Parlamento 
Avenida N-3, Projeção L, Setor de Garagens Ministeriais Norte 
Complexo Avançado, Prédio do Cefor, sala 35  
CEP 70160-900 – Brasília - DF 

8. DA NOTA FINAL NO PROCESSO SELETIVO 

8.1 A nota final será o somatório da Etapa 1 e da Etapa 2. Os candidatos serão 
classificados por unidade de federação e ordenados de acordo com o valor decrescente 
da nota final no processo seletivo. 

8.2 Os 2 (dois) primeiros candidatos classificados por unidade de federal participarão do 
Programa Missão Pedagógica no Parlamento. Havendo desistência, será convocado o 
próximo candidato obedecida a ordem de classificação por unidade de federação até o 
preenchimento das vagas. 
8.3 No caso de não haver candidatos aprovados na unidade de federação, a vaga será 
remanejada para outra unidade de federação da mesma região com maior número de 
habitantes. 

9. DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE 

9.1 Em caso de empate na nota final do processo seletivo, terá preferência o candidato 
que obtiver, na seguinte ordem: 

a) maior pontuação na Etapa 2; 

b) maior pontuação na Etapa 1; 

c) persistindo o empate, terá preferência o candidato que for mais idoso. 

10. DA DIVULGAÇÃO 

10.1 A divulgação oficial do presente Edital e de futuras Notas Oficiais relativas à 
execução do Processo Seletivo, dar-se-á por meio do Diário Oficial da União, da Internet, 
no endereço eletrônico www.camara.gov.br/edulegislativa, e do Boletim Administrativo da 
Câmara dos Deputados. 

11. DA MATRÍCULA  

11.1 Os professores selecionados no processo seletivo deverão proceder à matrícula no 
programa.  

11.2 A matrícula no programa dar-se-á por meio do envio dos seguintes documentos 
devidamente preenchidos, datados e assinados: Ficha de Matrícula, Currículo, Termo de 
Responsabilidade, Declaração de Ciência e Autorização de Uso de Imagem. 

11.3 Os modelos dos documentos listados no item 11.2 estarão disponíveis no endereço 
eletrônico www.camara.gov.br/edulegislativa, após a divulgação do resultado do processo 
seletivo. 

11.4 A Câmara dos Deputados arcará com as despesas abaixo descritas para os 54 
(cinquenta e quatro) professores selecionados: 

a) passagem aérea, ida e volta (estado de origem/Brasília–DF/estado de origem); 

b) hospedagem em hotel localizado em Brasília-DF no período de19/08/12, após 12h, até 
o dia 24/08/12 até às 20h;  

c) alimentação durante a realização do programa que consistirá em três refeições: café da 
manhã, almoço e jantar, em local designado pela Câmara dos Deputados; 

d) traslado entre o hotel e o local de realização das atividades do programa. 

11.5 Demais despesas serão de responsabilidade exclusiva dos professores 
selecionados. 
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11.6  As refeições de que tratam a alínea “c” do item 11.4 terão início no jantar do dia 
19/08/12 e término no jantar do dia 24/08/12, 

11.7 Com relação ao transporte aéreo, cabe ressaltar que: 

11.7.1 A marcação da data e do horário dos voos seguirá os princípios da Administração 
Pública de economicidade, eficiência e transparência. Assim, alguns voos podem ter 
horários atípicos ou mesmo um número maior de conexões.  
11.7.2 O voo de ida será marcado preferencialmente para o domingo, 19/08/12. 
11.7.3 O voo de volta será marcado preferencialmente para a sexta-feira, 24/08/12. 
11.7.4 Excepcionalmente, a volta poderá ser marcada para o sábado, 25/08/12, caso não 
haja disponibilidade de voo para a sexta-feira, 24/08/12. Apenas nesses casos, a 
hospedagem poderá ser estendida até às 12h do dia 25/08/12. 

11.8 A Câmara dos Deputados não arcará com as despesas de deslocamento do traslado 
aeroporto/hotel/aeroporto.  

12. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

12.1 A inscrição do candidato significa o conhecimento e a aceitação dos termos deste 
Edital e do Regulamento do Cefor, disponíveis no endereço eletrônico 
www.camara.gov.br/edulegislativa. 

12.2 A Câmara dos Deputados não se responsabiliza pelo extravio dos materiais enviados 
pelos professores ou, ainda, por danos ocorridos durante o processo de transporte. 

12.3 A qualquer tempo, o presente edital poderá ser revogado ou anulado, por motivo de 
interesse público, no todo ou em parte, sem que isso implique o direito a indenização ou 
reclamação de qualquer natureza. 

12.4 Os casos omissos serão resolvidos pelo Diretor do Centro de Formação, 
Treinamento e Aperfeiçoamento. 

 
 

 
FERNANDO SABÓIA VIEIRA 

Diretor 
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