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Edital n. º 159/2016 – PRONATEC – Bolsa Formação 

Processo Seletivo Simplificado de Bolsistas 

 

A Secretaria de Estado da Educação, Cultura e Esporte - SEDUCE, por meio 

do Núcleo de Organização e Atendimento Educacional - NUOAED e da Coordenação 

Geral do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego – PRONATEC – 

Bolsa Formação, considerando a Lei Federal n. º 12.513/2011, a Resolução CD/FNDE nº. 

23, de 28 de junho de 2012 e a Portaria 3972/2016 - GABS/SEDUCE, Processo n. º 

210600006036516 retifica parcialmente o Anexo III, conforme quadros abaixo: 

 

Vagas/Função 

1-Vaga de Professor Formador, para atuar no Curso Técnico de Nível Médio 

em Meio Ambiente, na modalidade de Educação a Distância – EaD. 

Componente curricular Vagas 
Carga 

horária 
Formação /Requisitos 

Ética, cidadania e meio ambiente 01 30h 

Curso superior em engenharia ambiental ou engenharia 
florestal ou biologia ou ciências ambientais ou gestão 
ambiental ou ecologia ou superior com especialização em 
legislação ambiental. Experiência em Educação a Distância, 

seja como, formador ou gestor de Plataforma e experiência 
comprovada na plataforma moodle. 

Fundamentos teóricos e prática da 
educação ambiental 

01 30h 

Curso superior em biologia ou engenharia florestal ou 
engenharia ambiental ou ciências ambientais ou ecologia ou 
geografia ou gestão ambiental ou superior com especialização 

em educação ambiental. Experiência em Educação a 

Distância, seja como, formador ou gestor de Plataforma e 
experiência comprovada na plataforma moodle. 

Ecologia 01 45h 

Curso superior em biologia ou engenharia florestal ou 
engenharia ambiental ou ciências ambientais ou ecologia ou 
superior com especialização em ecologia. Experiência em 
Educação a Distância, seja como, formador ou gestor de 
Plataforma e experiência comprovada na plataforma moodle. 

Legislação ambiental 01 45h 

Curso superior em direito ou engenharia florestal ou 
engenharia ambiental ou superior com especialização em 
legislação ambiental. Experiência em Educação a Distância, 
seja como, formador ou gestor de Plataforma e experiência 

comprovada na plataforma moodle. 
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