Ofício Circular n.º 40/2021
Brasília/DF, 26 de maio de 2021.

Assunto: Edital para seleção de professores-autores para a elaboração de Materiais
Didáticos para as disciplinas que compõem a matriz curricular do Novo Ensino
Médio
Prezados Diretores, coordenadores e professores,
O Sistema de Ensino CNEC torna público o edital para seleção interna de professoresautores para a elaboração de Materiais Didáticos para as disciplinas que compõem a
matriz curricular do Novo Ensino Médio da Campanha Nacional de Escolas da
Comunidade−CNEC.
Solicitamos aos diretores e coordenadores que compartilhem e incentivem os professores
da rede CNEC a participarem desta seleção, contribuindo para a construção do nosso novo
ensino médio.
Atenciosamente,

Comitê Gestor CNEC

EDITAL Nº 01/2021
Dispõe sobre a seleção de professores-autores para a elaboração de Materiais Didáticos
para as disciplinas que compõem a matriz curricular do Novo Ensino Médio da Campanha
Nacional de Escolas da Comunidade−CNEC.
A Diretoria do Sistema de Ensino, representada por ERLEI JOSÉ ARAÚJO, responsável
pelas operações de produção de material didático, no uso de suas atribuições estatutárias
e regimentais, torna público o Processo Seletivo para a contratação de professores-autores
para a elaboração de materiais didáticos, conforme condições e disposições especificadas
a seguir:
1.

Das Disposições Preliminares

1.1
A participação neste processo seletivo demonstra que o candidato está de acordo
com as normas e condições estabelecidas neste edital para o cumprimento do desempenho
da atividade de professor-autor, não podendo, portanto, alegar desconhecimento.
1.2
O processo seletivo tem por objetivo contratar professores-autores para a
elaboração de materiais didáticos para as disciplinas que compõem a matriz curricular do
novo ensino médio ofertado por esta instituição.
1.3
A contratação do professor-autor será formalizada e regida por um contrato de
prestação de serviços e cessão total de direitos autorais, que especificará de forma
detalhada a produção do material didático, os prazos de entregas dos originais, valores,
condições de pagamento e prazo de vigência.
O Novo Ensino Médio será ofertado pelos colégios da CNEC e conveniados do Sistema
de Ensino CNEC. O Sistema de Ensino CNEC é uma instituição mantida pela Campanha
Nacional de Escolas da Comunidade – CNEC. É pessoa jurídica de direito privado
constituída sob a forma de associação civil de fins não econômicos, de caráter
educacional, beneficente, assistencial, cultural e de promoção humana, com Estatuto
registrado sob nº 735.142, Livro nº A-0621 e Regimento registrado sob nº 520.177, Livro
nº A- 329, ambos no Serviço Notarial e Registral, Registro de Títulos e Documentos e
Registro de Pessoas Jurídicas Toscano de Brito, João Pessoa-PB. Inscrita no CNPJ sob nº
33.621.384/0001-19, bem como, reconhecida como de Utilidade Pública Federal pelo
Decreto nº 36.505/54 e registrada junto ao Conselho Nacional de Assistência Social desde
1.951, como Entidade Beneficente de Assistência Social.
2.

Disciplinas

As disciplinas que requerem a seleção de professores-autores para a elaboração de seus
materiais didáticos são as seguintes:

Área do Conhecimento

Linguagens e suas Tecnologias

Parte
Comum
Componente
Curricular
Língua Portuguesa
Arte

-

Ciências da Natureza e suas
Tecnologias

Ciências Humanas e Sociais
Aplicadas

Educação Física

Matemática
Física
Química
Biologia
História
Geografia
Sociologia

Filosofia
Itinerários Formativos

Física
Química
Biologia
História
Geografia
Práticas de
escrita

leitura

Formação

Graduação em Psicologia ou
Licenciatura em Pedagogia
com
habilitação/especialização em
orientação educacional
Licenciatura em Física
Licenciatura em Química
Licenciatura em Biologia
Licenciatura em História
Licenciatura em Geografia

Projeto de Vida

Eixo integrador CNEC

-

Licenciatura em Letras
Licenciatura em Arte
Licenciatura em Educação
Física
Licenciatura em Letras português/Inglês
Licenciatura em Matemática
Licenciatura em Física
Licenciatura em Química
Licenciatura em Biologia
Licenciatura em História
Licenciatura em Geografia
Licenciatura em Ciências
Sociais ou Sociologia
Licenciatura em Filosofia

L.E.M. Inglês
Matemática e suas Tecnologias

Requisito
mínima

e

Licenciatura em Letras

3.

Do Cronograma

3.1

O processo seletivo deverá obedecer ao cronograma abaixo indicado:

Período
26/05/2021
26/05/2021
a
06/06/2021
07/06/2021
08/06/2021 a
09/06/2021
09/06/2021
10/06/2021
14/06/2021

3.2

Atividade
Lançamento do Edital.
Inscrição dos candidatos.
Análise Curricular – Fase 1
Análise do texto/questão elaborada – Fase 2
Divulgação dos candidatos selecionados.
Envio da Carta Proposta e Minuta contratual para análise e aceite.
Início da produção do material didático.

Descrição dos materiais, número de páginas, valores e prazos de Entrega
● Volume 1
Componente
Curricular - Parte
Comum
Língua Portuguesa
Arte
Educação Física
L.E.M. Inglês
Matemática
Física
Química
Biologia
História
Geografia
Sociologia
Filosofia

Volume
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Itinerários

Volume

Projeto de Vida
Física

1
1

Número
de
Páginas
133
27
27
27
140
40
40
40
40
40
33
33
Número
de
páginas
27
33

Valores

Prazo de Entrega

R$ 6.650,00
R$ 1.350,00
R$ 1.350,00
R$ 1.350,00
R$ 7.000,00
R$ 2.000,00
R$ 2.000,00
R$ 2.000,00
R$ 2.000,00
R$ 2.000,00
R$ 1.650,00
R$ 1.650,00

13/08/2021
13/08/2021
13/08/2021
13/08/2021
13/08/2021
13/08/2021
13/08/2021
13/08/2021
13/08/2021
13/08/2021
13/08/2021
13/08/2021

Valores

Prazo de Entrega

R$ 1.350,00
R$ 1.650,00

13/08/2021
13/08/2021

Componente
Curricular - Parte
Comum
Química
Biologia
História
Geografia
Práticas de leitura e
escrita

Valores

Prazo de Entrega

1
1
1
1

Número
de
Páginas
33
33
33
33

R$ 1.650,00
R$ 1.650,00
R$ 1.650,00
R$ 1.650,00

13/08/2021
13/08/2021
13/08/2021
13/08/2021

1

45

R$ 2.250,00

13/08/2021

Volume

Posteriormente, se necessário, serão publicados os editais que estipulam a contratação de
professores-autores para a produção dos volumes 2 e 3 do material do novo ensino médio.
4.

Requisitos para inscrição

Os requisitos abaixo relacionados serão verificados e analisados por meio do Currículo
Lattes.
•
Formação acadêmica na área de concentração da disciplina, emitido por
Instituição de Ensino Superior (IES) credenciada na CAPES/MEC;
•

Experiência como docente no ensino médio e/ou escrita de material didático;

•

Aderência à missão, à visão e aos valores da instituição;

4.1 A inscrição poderá ser realizada por meio de cadastro no link
https://cnec.lk/0msn, no período de 26 de maio a 06 de junho de 2021.
5.

Processo de seleção

5.1 A seleção será realizada pela equipe do Sistema de Ensino – CNEC e será composta
por duas fases distintas:
5.1.1 Primeira fase: A primeira fase do processo será feita a partir da análise curricular
e terá caráter eliminatório. Para a aprovação na Fase 1 – Análise Curricular, o candidato
terá que alcançar no mínimo 1.5 pontos. Anexos I. (inserir a ficha preenchida no
formulário de inscrição).
5.1.2 Segunda fase: A segunda fase será composta pela redação de um texto
acompanhado de uma questão com tema previamente selecionado pela equipe do Sistema
de Ensino – CNEC, os quais deverão ser enviados no formulário de inscrição. As
orientações para a elaboração do texto e das questões encontram-se nos Anexos II e III
(inserir as fichas preenchidas no formulário de inscrição).
5.2
Os candidatos selecionados serão comunicados através do e-mail indicado na
ficha de inscrição.

5.3
O
candidato
selecionado
deverá
encaminhar,
no
e-mail:
educacaobasica@cnecuberaba.edu.br, no prazo de 03 (três) dias, os seguintes documentos
digitalizados em PDF, legíveis e sem rasura.
5.3.1 Documento de Identidade (RG);
5.3.2 Inscrição no Cadastro de Pessoa Física (CPF);
5.3.3 Comprovante de Residência;
5.3.4 Comprovante dos dados bancários (Pode ser extrato, foto do cartão em que
identifica nome do banco, agência e conta ou foto do aplicativo do banco constando as
mesmas informações citadas);
5.3.5 Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS): páginas da foto e as que
comprovam a experiência em docência;
5.3.6 Formulário RPA disponível em Anexo IV (Para os professores-autores Pessoa
Física);
5.3.7 Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (Para os professores-autores PJ);
5.3.8 Currículo Lattes atualizado e comprovado;
5.3.9 Certificados de formação e titulação: diplomas e certificados devidamente
registrados.

6.

Das Atribuições do Professor-Autor e do Material Didático

O professor-autor ficará responsável pela elaboração do material didático referente ao
componente curricular selecionado durante a inscrição. O material a ser elaborado será
formado pelo caderno referente ao primeiro volume da formação geral e o caderno
referente ao eixo integrador nos componentes curriculares em que ele está previsto.
6.1
A implementação do material didático do novo ensino médio segue a Lei n.
13.415/2017 que atribui à Base Nacional Comum Curricular (BNCC) o poder de
definição dos direitos e objetivos de aprendizagem do ensino médio, conforme diretrizes
do Conselho Nacional de Educação, nas seguintes áreas do conhecimento: linguagens e
suas tecnologias; matemática e suas tecnologias; ciências da natureza e suas tecnologias;
ciências humanas e sociais aplicadas.
6.2
O conteúdo do material da formação geral terá como base as competências e
habilidades da BNCC definidas para o ensino médio, selecionadas para o volume 1. A
tabela de conteúdo básico, competências e habilidades selecionadas serão enviadas ao
autor após o processo de seleção.
6.3

O público-alvo do material são os alunos da 1ª série do Ensino Médio.

6.4
O formato para a produção do material didático terá um padrão, e a equipe de
produção de conteúdo do Sistema de Ensino−CNEC disponibilizará manuais e oferecerá
treinamento/orientação.

6.5. Conforme descrito no item 1 deste edital, toda a produção do material didático será
regida por contrato de prestação de serviços e cessão de direitos autorais.

7.

Disposições finais

7.1
A veracidade das informações e dos dados pessoais, profissionais e acadêmicos
que constarem no processo seletivo será de responsabilidade do candidato.
7.2
Todas as informações relacionadas a este edital serão mantidas em sigilo e, após
a finalização do processo seletivo, serão arquivadas em um banco de dados da instituição
para consultas futuras.
7.3
Todas as dúvidas e omissões referentes a esse edital serão analisadas e
solucionadas pela equipe multidisciplinar do Sistema de Ensino−CNEC.

Uberaba, 26 de maio de 2021.

ERLEI JOSÉ ARAÚJO
DIRETOR DE OPERAÇÕES SISTEMA DE ENSINO CNEC/EDIGRAF

Anexo I – Análise curricular - Eliminatória
CANDIDATO
(A):
Pontuação de
Quantidade Total
Referência
A) Pós-graduação (até o máximo de 0,6 pontos)
Doutorado
0,6 por titulação
Mestrado
0,4 por titulação
Especialização
0,1 por titulação
Total item A
Participação em eventos científicos em áreas afins nos últimos 5 anos (até o
B)
máximo de 0,6 pontos)
Com apresentação de trabalho (pôster
0,2 ponto por evento
ou oral)
Sem apresentação de trabalho
0,1 ponto por evento
Como membro da comissão
0,2 ponto por evento
organizadora de eventos
Total item B
Produção técnica e bibliográfica nos últimos 5 anos (até o máximo de 0,9
C)
pontos)
Artigos em periódicos ou capítulo de
0,3 ponto por artigo
livro
Trabalho completo em anais de evento 0,3 ponto por trabalho
Produção de recursos didáticos (jogos,
mídias, blogs, jornais, experimentos
0,3 ponto por recurso
etc.)
Material didático para o Ensino
0,45 ponto por
Fundamental ou Ensino Médio
atividade
Total item C
Experiência como professor na Educação Básica nos últimos 5 anos (até o
D)
máximo de 0,9 pontos)
Ensino Médio
0,2 ponto por ano
Ensino Fundamental
0,1 ponto por ano
Total item D
Pontuação Final

Disciplina:

Para a aprovação na Fase 1 – Análise Curricular, o candidato terá que alcançar no mínimo
1.5 pontos.

Anexo II - TEMAS REFERENTES À ELABORAÇÃO DA AMOSTRA DE
MATERIAL PELO AUTOR

● O texto deverá ter no máximo 1 lauda e não poderá utilizar imagens;
● Fonte: Arial, tamanho 10 e espaçamento simples;
● Margens: de 2 cm;
● Alinhamento: justificado.
Componente
Curricular
Língua Portuguesa
Arte
Educação Física
L.E.M. Inglês
Práticas de leitura e
escrita
Matemática
Física
Química
Biologia
História
Geografia
Sociologia
Filosofia
Projeto de vida

Tema selecionado para elaboração da amostra de
material didático
Variação linguística
Arte na Grécia: estética, arquitetura, pintura, escultura
Os diferentes tipos de esportes e suas classificações
Present Continuous
O gênero “artigo de opinião”
Função polinomial do 2° grau (Função Quadrática):
definição, imagem e raízes.
Transmissão do movimento circular
Propriedades periódicas
Tipos de transporte na célula
Revolução industrial
Espaço Urbano brasileiro: processos e características
Karl Marx, Émile Durkheim e Max Weber: os fundamentos
teórico-metodológicos dos autores clássicos.
A passagem do mito ao logos: a emergência da Filosofia.
A subjetividade das novas gerações: o eu na era digital

Anexo III – ORIENTAÇÕES PARA ELABORAÇÃO E SELEÇÃO DE
QUESTÕES

● O autor deverá enviar junto ao texto 01 questões relativa ao tema do texto. A
questão deverá ser elaborada pelo próprio autor.

● Normas de elaboração da questão.
Informações Gerais
Área de Conhecimento: ( ) Linguagens e Códigos ( ) Matemática
( ) Ciências da Natureza ( ) Ciências Humanas
Componente Curricular (disciplina):
Ano/série avaliada:
Conteúdo:
Habilidade da BNCC:
Descritor:
Nível: ( ) Muito fácil (
Texto-base:

Enunciado:

Alternativas:
a)

) Fácil ( ) Intermediário ( ) Difícil ( ) Muito difícil

b)
c)
d)
e)
Alternativa correta:
Resolução comentada:
Justificativa dos Distratores:
Distrator de A:
Distrator de B:
Distrator de C:
Distrator de D:
Distrator de E:

ANEXO IV - FORMULÁRIO PARA EMISSÃO DO RECIBO DE PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS (RPA)
IDENTIFICAÇÃO
Nome:
Nacionalidade:

Data de Nascimento:

Naturalidade:

(UF)

Telefone:

CEP:

Filiação:
Endereço:

Bairro:

Cidade:

DOCUMENTAÇÃO
CTPS Nº.

Série:UF:

PIS ou nº no INSS

Data Expedição:

CPF:

Identidade nº

UF:

Data Expedição:

DADOS FUNCIONAIS
Valor Bruto:
Serviço prestado:

AUTORIZAÇÃO DO CONTRATANTE
Autorizo o pagamento da RPA do prestador de serviço acima identificado
Local/Data:

Assinatura/Carimbo do Responsável:

