
      
 

 

Seleção n.1/2022 – GEPEEG/CAPF/UERN 

 

PROCESSO SELETIVO DE DOCENTE DE GEOGRAFIA PARA 

PRENCHIMENTO DE UMA VAGA PARA ATUAR NO PROJETO NÓS 

PROPOMOS! CIDADANIA E INOVAÇÃO NA EDUCAÇÃO GEOGRÁFICA 

 

O Grupo de Estudos e Pesquisas em Espaço, Ensino e Geografia (GEPEEG), 

do Departamento de Geografia, do Campus Avançado de Pau dos Ferros, da 

Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, torna publico a presente seleção 

simplificada com o objetivo de selecionar um (1) professor de Geografia da educação 

básica do Alto Oeste Potiguar, para atuar no projeto internacional de ensino “Nós 

propomos: cidadania e inovação na educação geográfica” (consulte aqui sobre o 

projeto: http://nospropomos2016.weebly.com/).  

A participação é voluntária e ocorrerá entre junho de 2022 e junho de 2023, 

com direito a certificação. As atividades serão realizadas diretamente pelos alunos 

e alunas, na escola e no seu município, sob a orientação do professor de Geografia 

com apoio e acompanhamento pela coordenação do Projeto Nós Propomos Pau dos 

Ferros! UERN Pau dos Ferros. 

 

1. Do Nós Propomos! 

1.1. “Nós propomos: cidadania e inovação na educação geográfica” é um projeto 

conveniado entre a Universidade do Estado do Rio Grande do Norte do 

Campus de Pau dos Ferros, mediado pelo prof. Dr. Rosalvo Nobre Carneiro, 

líder do Grupo de Estudos e Pesquisas em Espaço, Ensino e Geografia, e a 

Universidade de Lisboa, por intermédio prof. Dr. Sérgio Claudino do 

Instituto de Geografia e Ordenamento Territorial. 

1.2. São objetivos do Projeto nós Propomos! UERN Pua dos Ferros, dentre 

outros: 

a) Promover a cidadania territorial e a inovação na educação geográfica, 

através da realização de estudos de caso sobre problemas locais e a 

apresentação de propostas de resolução, no âmbito da disciplina de 

Geografia, designadamente do Ensino Médio e Fundamental 

(Regimento Nós propomos, 2018/2019). 

b) Construção da cidadania espacial deliberativa pelos alunos com base em 

princípios éticos de base territorial, a geoética universal (Carneiro, 

2019, 2020). 

 

2. Publico Alvo 

1.1. Professores do Ensino Médio com Licenciatura em Geografia de Escolas 

Públicas da região do Alto Oeste Potiguar. 

 

3. Inscrição e Etapas 

3.1. Etapa 1: Análise de Carta de Intenção (100 pontos). O professor interessado 

em participar do projeto deverá enviar ao coordenador do Projeto Nós 

propomos! UERN Pau dos Ferros, Professor Dr. Rosalvo Nobre Carneiro, 

via e-mail rosalvonobre@uern.br, a carta de Intenção contendo: 

a) Identificação pessoal, profissional e da escola; 

b) As razões para participar, destacando especialmente a sua 

disponibilidade para realizar as atribuições e o plano de trabalho 

contidas no item 4; 
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3.2. Etapa 2: Entrevista online via google meet (100 pontos). Os professores 

inscritos na primeira etapa serão entrevistados pela Comissão 

Coordenadora do Projeto Nós Propomos acerca das razões, das atribuições e 

do plano de trabalho. 

3.3. A participação docente dará direito à certificação ao final do período de 

realização do projeto. 

 

4. Atribuições e plano de trabalho: 

4.1. Organizar um plano de trabalho em consonância com o coordenador;  

4.2. Inscrever os alunos no projeto; 

4.3. Apresentação do projeto na escola; 

4.4. Leitura do referencial teórico-metodológico; 

4.5. Participação em oficinas de capacitação; 

4.6. Levantamento dos problemas locais junto aos alunos; 

4.7. Orientação da elaboração dos relatórios;  

4.8. Organizar a socialização dos resultados; 

4.9. Reunir-se periodicamente com o coordenador do projeto. 

 

5. Cronograma 

Etapas Datas 

Inscrição com a Carta de Intenção 30/05/2022 a 20/06/2022 

Etapa 1 – Análise da carta de intenção e divulgação 

do resultado 
21/06/2022 

Etapa 2 – Entrevista e divulgação do resultado 22/06/2022 a 30/06/2022 

Divulgação e homologação do resultado final  30/06/2022 

Inicio das atividades na escola 01/07/2022 

 

6. No dia 16/06/2022 a partir das 11h30 haverá uma live de lançamento deste 

edição de seleção, pelo canal do GEPEEG no Youtube, 

https://www.youtube.com/channel/UC_zz7nrgrjr5J5rwJMKsK9w?app=desktop 

com a presença de convidados do Brasil, Portugal e Espanha para apresentar 

iniciativas de Projeto Nós Propomos!  

 

7. Dúvidas: rosalvonobre@uern.br 

 

Pau dos Ferros, RN. 

29/05/2022 

 

Prof. Dr. Rosalvo Nobre Carneiro 

Coordenador do Projeto Nós Propomos! UERN Pau dos Ferros. 
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Carta de intenção 

Nome completo: 

Nome da escola: 

 

Roteiro de justificativa conforme item 3.1 letra b e item 4. 

 Organizar um plano de trabalho em consonância com o coordenador;  

 Inscrever os alunos no projeto; 

 Apresentação do projeto na escola; 

 Leitura do referencial teórico-metodológico; 

 Participação em oficinas de capacitação; 

 Levantamento dos problemas locais junto aos alunos; 

 Orientação da elaboração dos relatórios;  

 Organizar a socialização dos resultados; 

 Reunir-se periodicamente com o coordenador do projeto. 

 


