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Extrato do Edital do Processo Seletivo 2014 Específico para Licenciatura  

em Educação do Campo – Ênfase em Ciências da Natureza e Ciências Agrárias  
 
A Universidade Federal do Rio Grande – FURG torna pública a abertura de inscrições ao Edital do 
Processo Seletivo 2014 Específico para Licenciatura em Educação do Campo – Ênfase em 
Ciências da Natureza e Ciências Agrárias, no período de 03 a 20 de janeiro de 2014.  
Números de vagas: 120 vagas, sendo 60 para ingresso no primeiro semestre letivo de 2014 e 60 
para ingresso no segundo semestre letivo de 2014, no campus de São Lourenço do Sul. As vagas 
são distribuídas nas modalidade de ampla concorrência, reserva de vagas em atendimento à Lei 
n° 12.711/2012 e Resolução 20/2013 CONSUN, de 22 de novembro de 2013 – Programa de 
Ações Afirmativas – PROAAf. 
Provas: 23 de fevereiro de 2013; início: 8h 30min, com duração de 4h; a prova será composta de 
caderno único contendo 30 (trinta) questões objetivas em Língua Portuguesa, Matemática e 
Ciências Naturais e uma prova de Redação. As provas serão aplicadas na cidade de São 
Lourenço do Sul/RS. 
Inscrições: deverão ser realizadas, exclusivamente pela Internet no endereço eletrônico: 
www.coperse.furg.br, devendo preencher o formulário e questionário socioeducacional disponível 
no endereço eletrônico acima citado.  
Período: Das 0h 00min do dia 03 de janeiro de 2014 às 23h59min do dia 20 de janeiro de 
2014, exclusivamente no endereço eletrônico www.coperse.furg.br. As inscrições, via Internet, 
também poderão ser realizadas na Pró-Reitoria de Graduação – PROGRAD, localizada no prédio 
da Reitoria da FURG, no seguinte endereço: Avenida Itália, s/n, KM 08, Bairro Carreiros, Rio 
Grande de segunda a sexta-feira (exceto feriados) no horário das 9h às 12h e na Secretaria do 
Campus de São Lourenço do Sul, na Rua Marechal Floriano Peixoto, nº 2236, Centro, São 
Lourenço do Sul-RS, de segunda a sexta-feira (exceto feriados) no horário das 9h às 11h30min e 
das 14h às 17h. 
Público Alvo: O candidato deverá se enquadrar em, pelo menos, uma das situações a seguir: a) 
professores em exercício nas escolas do campo da rede pública; b) profissionais da educação que 
atuem em escolas do campo da rede pública; c) profissionais com experiências educacionais 
alternativas de educação do campo, vinculados a movimentos sociais ou sindicais do campo; d) 
jovens e adultos vinculados a comunidades do campo (quilombolas, indígenas, pescadores 
artesanais, agricultores, etc). 
Documentação do candidato: Documento de identificação do candidato, com fotografia e 
assinatura (cédula de identidade expedida pelas Secretarias Estaduais de Segurança Pública, 
pelas Forças Armadas, pela Polícia Militar ou por Ordens ou Conselhos de Classe legalmente 
reconhecidos, passaporte, Carteira Nacional de Habilitação); 
Íntegra do edital: o edital do Processo Seletivo 2014 Específico para Licenciatura em Educação 
do Campo – Ênfase em Ciências da Natureza e Ciências Agrárias da FURG está disponível no 
endereço www.coperse.furg.br e na sede da COPERSE, Av. Itália, km 08, Campus Carreiros, Rio 
Grande – RS. 
 
 

Rio Grande, 20 de dezembro de 2013. 
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