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Para a seleção dos professores preceptores será seguido o item 7 do Edital Capes 

24/2022, conforme transcrito abaixo: 

 

7. DO PROCESSO DE SELEÇÃO DE PROFESSORES PRECEPTORES  

7.1 O processo de seleção dos bolsistas será conduzido pela coordenação de curso, em 

conjunto com professor orientador responsável pelo núcleo do subprojeto de cada área 

específica.  

7.1.1 Será composta uma Banca de Avaliação com, no mínimo, dois avaliadores. É 

obrigatória a participação de um dos professores orientadores responsáveis pelo núcleo e do 

coordenador do curso de licenciatura da área específica ou de um representante deste 

indicado por ofício.  

7.1.2 Serão considerados como critérios de seleção: I. Análise do currículo da Plataforma 

CAPES de Educação Básica do professor (até 5,0 pontos), segundo critérios disponíveis no 

Anexo III. II. Entrevista da Banca de Avaliação (até 5,0 pontos).  

7.1.3 A entrevista será realizada virtualmente, ficando a cargo de cada professor orientador 

responsável pelo núcleo contatar o candidato e marcar a entrevista.  

7.2 A prospecção de vagas está descrita na Tabela 2 do Anexo 1 deste Edital.  

7.2.1 As bolsas para preceptores serão disponibilizadas de acordo com o número de alunos 

residentes bolsistas selecionados para cada núcleo de acordo com a Portaria 82/2022 e o 

edital 24/2022 da Capes. Para cada grupo de 5 residentes bolsistas, será disponibilizada uma 

cota de bolsa de preceptor para o núcleo. 

 

 As entrevistas ocorrerão no formato virtual, pelo Google Meet, no dia 03 de outubro 

de 2022, conforme cronograma abaixo. 

 O link para a entrevista será enviado no dia 03 de outubro de 2022 a partir das 17h no 

e-mail dos candidatos(as) e no endereço do whatsapp de cada candidato(a). 

 

SEGUNDA-FEIRA 
03/10/2022 
HORÁRIOS 

 
    PROFESSORES(AS) 

 
ESCOLAS 

18:00h às 18:15h Prof. José Aparecido Dias E.E. Paulo Ferrari Massaro 

18:15h às 18:30h Prof. Teresinha de Lourdes 
Lima Oliveira 

E.E. Raul Brasil 

18:30h às 18:45h Prof. Kátia Regina Varela Roa E.E. Mário Manoel Dantas de 
Aquino 

18:45h às 19:00h Prof. Caio Moras E.E. Raul Brasil 

 


