
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

MEDIDA ADMINISTRATIVA  Nº 10, DE 12 DE JULHO DE 2021 

EDITAL 02 
 

 

Institui a abertura de 30 vagas para cursos de 

Complementação Pedagógica acelerada. 
 
 

O VICE PRESIDENTE DA COOPERATIVA, no uso da atribuição que lhe confere o 

art. 40 da Constituição da Cooperativa, adota a seguinte Medida Administrativa: 

 

A Diretoria do Instituto de Responsabilidade Social - Filhos da Terra e da Cooperativa de 

Ação Social - Consulcoop, instituições criadas pelas Leis nº 5.764 de 16 de dezembro de 

1971 e pela Lei 10.406/02, no uso de suas atribuições legais, tornam público o Edital de 30 

vagas para o Processo de ingresso de alunos/as novos/as no ano letivo de 2021.2 no Curso 

de Complementação Pedagógica em Pedagogia, Ciências da Natureza, Geografia, 

História, Letras com Inglês, Matemática e Artes no âmbito do Projeto Institucional  para 

o Programa de Residência Pedagógica, em conformidade com esta Portaria, e com os 

demais dispositivos regulamentares, tornam pública a abertura de inscrições ao processo de 

inscrição para interessados em complementar seus estudos para o campo da Licenciatura. 
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1. SOBRE O PROCESSO 

1.1.  A oferta das bolsas de estudos é realizado pela Diretoria de Educação da 

Consulcoop e pelo seu parceiro institucional Instituto de Responsabilidade Social 

Filhos da Terra, aos quais cabem a responsabilidade de planejar, coordenar, 

executar e disponibilizar para divulgação todas as informações pertinentes, de 

acordo com o calendário específico e as providências cabíveis.  

1.2.  Só poderão inscrever-se no processo seletivo regido por este edital: a) os 

profissionais de educação vinculados à Secretaria de Estado da Educação e da 

Cultura da Bahia, que constituem o público alvo prioritário; b) os egressos do 

curso Normal de Nível Médio (Magistério) da rede pública de ensino; c) os 

servidores públicos estaduais e os egressos do nível médio que atuam como 

educadores sociais em projetos/programas educativos de iniciativa ou com 

chancela do poder público, em conformidade com as exigências contidas no 

presente edital; d) Interessados com real interesse na formação complementar. 

1.3.  Por conta da Pandemia da COVID-19 (conforme Medida Administrativa 08, 

que aprovou normas emergenciais e provisórias para o período de suspensão de 

atividades presenciais enquanto durar a pandemia). A Consulcoop disponibiliza 

100% das vagas do curso contemplado neste edital para matrícula de 

candidatas/os selecionados/as por meio do Processo de Inscrição e exame de 

proficiência que será realizado excepcionalmente: 

a) em formato digital e não presencial; 

b) por meio de procedimento de exame de proficiência;  

c) inscrição de maneira gratuita para todas/os as/os candidatas/os. 

1.4. A taxa da certificação será de R$ 350,99 ( Trezento e Cinquenta e noventa 
e nove centavos ) a ser pago via boleto bancário, sendo este emitido no término 
da inscrição, com validade de até 05 ( cinco ) dias úteis. 
1.4.1   A taxa de certificação é antecipada; 
1.4.2 Por nenhuma hipótese o valor será devolvido, caso haja desistência por 
parte do aluno/a. 
1.5. Não terá outras taxas a serem pagas mensalmente, apenas custo pessoal 
com itens de uso particular a ser custeado pelo próprio aluno/a em momentos de 
aulas práticas, se necessário. 
1.6. A inscrição será validada somente após o pagamento da taxa citada no 
ITEM 1.4 deste edital. 
1.6.1 Não existirá o processo de isenção do pagamento da taxa citada no ITEM 
1.4. 
1.7 A inscrição para esse processo ocorrerá pelo sistema Google, logo, 
somente com conta GMAIL o interessado irá conseguir realizar a inscrição. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
2. SOBRE O CURSO E ACELERAÇÃO 

2.1 Curso de Complementação em Pedagogia - Licenciatura. 

Reconhecimento: pela portaria 006/2018. Regime didático: regular (remoto). Carga 

horária: 1.300 horas. Duração: 2 semestres letivos. Funcionamento: de segunda a 

sexta-feira, respectivamente das 18 às 22h, na Consulcoop. 

2.1.2 Curso de Complementação em História - Licenciatura. Reconhecimento: 

pela portaria 006/2018. Regime didático: regular (remoto). Carga horária: 1.300 

horas. Duração: 2 semestres letivos. Funcionamento: de segunda a sexta-feira, 

respectivamente das 18 às 22h, na Consulcoop. 

2.1.3 Curso de Complementação em Geografia - Licenciatura. 

Reconhecimento: pela portaria 006/2018. Regime didático: regular (remoto). Carga 

horária: 1.300 horas. Duração: 2 semestres letivos. Funcionamento: de segunda a 

sexta-feira, respectivamente das 18 às 22h, na Consulcoop. 

2.1.4 Curso de Complementação em Letras com Inglês - Licenciatura. 

Reconhecimento: pela portaria 006/2018. Regime didático: regular (remoto). Carga 

horária: 1.300 horas. Duração: 2 semestres letivos. Funcionamento: de segunda a 

sexta-feira, respectivamente das 18 às 22h, na Consulcoop. 

2.1.5 Curso de Complementação em Matemática - Licenciatura. 

Reconhecimento: pela portaria 006/2018. Regime didático: regular (remoto). Carga 

horária: 1.300 horas. Duração: 2 semestres letivos. Funcionamento: de segunda a 

sexta-feira, respectivamente das 18 às 22h, na Consulcoop. 

2.1.6 Curso de Complementação em Artes - Licenciatura. Reconhecimento: 

pela portaria 006/2018. Regime didático: regular (remoto). Carga horária: 1.300 

horas. Duração: 2 semestres letivos. Funcionamento: de segunda a sexta-feira, 

respectivamente das 18 às 22h, na Consulcoop. 

2.1.7 Curso de Complementação em Ciências - Licenciatura. 

Reconhecimento: pela portaria 006/2018. Regime didático: regular (remoto). Carga 

horária: 1.300 horas. Duração: 2 semestres letivos. Funcionamento: de segunda a 

sexta-feira, respectivamente das 18 às 22h, na Consulcoop. 

2.2    Faculdade certificadora: Faculdade Integradas de Ariquemes – Nova FIAR; 

2.2.1 Em casos especiais, certificação poderá ser emitida por qualquer outra 

faculdade parceira no projeto; 

2.3    O curso será desenvolvido seguindo as seguintes vertentes: 

a) Será ofertado ao candidato/a os assuntos das disciplinas a serem estudadas 

voluntariamente pelo interessado/a: Português, Matemática, Artes, Ciências, 

Educação Física, Inglês, História e Geografia para responder a prova a ser 

desenvolvida em: 10 de agosto de 2021 no portal https://www.consulcoop.org 

através de login e senha enviado por e-mail. 

b) Os alunos/as aprovados na prova de proficiência será encaminhado 

imediatamente para campo de estágio em escolas públicas no estado da 

Bahia, sendo este gratuito e remoto; 

https://www.consulcoop.org/


 

c) Os alunos/as reprovados/as farão aulas graduais à noite na Consulcoop e 

seguirá o fluxo normal de aulas, sendo necessário seguir o cronograma 

do corpo pedagógico vigente. 

d) Será necessário a entrega do Trabalho de Conclusão de Curso, sendo 40 

laudas mínimas; 

e) Relatório do desenvolvimento de estágio obrigatório; 

f) A média para aprovação na prova de proficiência é de 7,0 ( sete ) pontos; 

 

2.3 Este edital visa o de estudos é contemplado pela legislação educacional 
brasileira. A Lei nº 9.394/96 dispõe o Art. 47 § 2º Os alunos que tenham 
extraordinário aproveitamento nos estudos, demonstrado por meio de provas e 
outros instrumentos de avaliação específicos, aplicados por banca examinadora 
especial, poderão ter abreviada a duração dos seus cursos, de acordo com as 
normas dos sistemas de ensino. 
 
2.3.1 Os inscritos neste edital, seguirão as seguintes etapas: 
 

I. Inscrição no site da instituição; 
II. Resolução da prova de múltiplo conhecimento – 80 questões; 

III. Encaminhamento para aulas práticas com observação; 
IV. Entrega de Tcc, sendo este monografia de 40 laudas mínimas; 
V. Entrega da certificação, se aprovado/a. 

 

2.3.2 Ressalta-se que, este edital só contempla portadores de licenciatura plena 

já concluída ou em processo de finalização. 

 

3. DAS INSCRIÇÕES E ENVIO DAS DOCUMENTAÇÕES 

3.1 As inscrições serão feitas exclusivamente via internet no endereço 

www.consulcoop.org a partir do dia 25 de julho de 2021 até às 23h59min do dia 30 de 

julho de 2021, clicando no link da inscrição da complementação; 

3.2 Concluído com sucesso o processo de inscrição via internet, o candidato deverá 

efetuar o pagamento da Taxa de Inscrição no valor de R$ 390,00 em favor da Cooperativa 

de Ação Social - Consulcoop, por meio de pagamento de boleto que será gerado no término 

da inscrição, e/ou cartão de crédito. 

3.3 Para que seja feita a homologação (validação) da inscrição o candidato deverá 

anexar para a CONSULCOOP, em arquivos no formato PDF, as cópias digitais dos 

seguintes documentos: a) Documento oficial de identificação utilizado para o 

preenchimento do formulário de inscrição; b) Cadastro de Pessoa Física (CPF); c) Diploma 

de conclusão do Ensino Médio ou Certidão de conclusão do Ensino Médio; c) Histórico 

Escolar (constando as disciplinas do Ensino Médio); d) No caso dos profissionais 

vinculados à SEEC/SEDUC, Declaração constando o vínculo com o serviço público 

estadual, contendo local de trabalho, função exercida, e tempo de atuação, emitida pelo 

chefe imediato, com data recente (não superior a sessenta dias); e) No caso dos egressos do 

Normal Médio (Magistério) na rede pública de ensino, o diploma original; f) Título de 

eleitor; g) Reservista ( caso masculino ). 

3.4 A inscrição será invalidada caso o candidato deixe de atender a qualquer um dos 

requisitos do ITEM 3.3 

 



 

4. DOS CONTEÚDOS 

Língua Portuguesa: Escrita do próprio nome; Escrita do nome dos colegas; 
Escrita a partir da sílaba inicial; Escrita de novas palavras; Escrita de palavras 
usando sílabas de outras palavras; Identificação das letras do alfabeto e 
sequência alfabética; Diferentes gêneros textuais; Interpretação de textos; Escrita 
espontânea; Escrita do próprio nome e o nome dos colegas; Escrita de palavras 
baseada na caixa de palavras; Leitura de palavras organizadas em listas; Ditado 
de letras; Identificação de palavras; Compreensão do princípio alfabético; Leitura 
de palavras da caixa de palavras; Leitura de palavras conhecidas; Identificação de 
rimas e escrita de palavras; Leitura de diferentes gêneros textuais; Interpretação 
de textos; Escrita espontânea de palavras com sílabas simples e complexas; 
Alfabeto e diferentes tipos de letras; Escrita de novas palavras; Escrita de uma 
parlenda; Reconhecimento de palavras escritas com diferentes tipos de letras; 
Escrita de palavras a partir de sílabas; Escrita de palavras pela troca de uma letra; 
Leitura de diferentes gêneros textuais; Interpretação de textos; Leitura de um texto 
informativo e seleção de informações; Criação, escrita e cópia de um texto 
coletivo; 
 
Matemática: Conceitos básicos: alto/baixo; curto/comprido; fino/grosso; 
largo/estreito; Posição relativa: perto/longe; na frente de/atrás de, entre, em 
cima/embaixo; dentro/fora; direita e esquerda; Identificação da orientação de um 
movimento: mesmo sentido e sentido contrário; Cheio e vazio; Relacionar um a 
um, elementos de duas coleções; Comparação entre quantidades sem recorrer à 
contagem; Reconhecimento de quantidades até 10; Leitura e escrita dos números 
de zero à dez; Reconhecimento da ideia de zero. Comparação entre os números 
de zero a dez; Ideia de antecessor e sucessor; Ordem crescente e decrescente; 
Primeiro/último/penúltimo; Compreensão de números ordinais; Reconhecimento 
de figuras planas e não planas; Representação de figuras planas em malha 
pontilhada; Uso de figuras geométricas; Composição e decomposição de figuras 
por meio de um Tangram; Observação da localização e movimentação em uma 
malha quadriculada; Ideia de adição: juntar quantidades, acrescentar; 
Representação simbólica da adição; Ideia de subtração: tirar, comparar e 
completar quantidades; Representação simbólica; Compreensão da ideia de 
dezena, dúzia e meia dúzia; Números até 50; Noção de gráfico; Situação 
problemas utilizando subtração e adição; Ideia de medida; Uso de instrumentos de 
medidas; Unidade de medida de massa; comprimento e tempo; Reconhecimento 
das figuras planas e não planas; Compreensão das ideias de adição e subtração; 
Compreensão das ideias de unidades de medidas; Números até 100; Sistema 
monetário. 
 
História: Uso do nome e sobrenome; Análise da certidão de nascimento; 
Passagem do tempo Uso do calendário; Atividade na escola; Noção de grupo 
social; Relações de trabalho na escola; Receitas de alimentos trazidos pelos 
imigrantes; Brinquedos e brincadeiras antigos e atuais; Brinquedos que funcionam 
com energia elétrica; Materiais utilizados na fabricação de brinquedos e 
brincadeiras de outros povos. 
 
Geografia: Diferenças culturais entre as pessoas; Composição familiar e relações 
de parentesco; Noções de lateralidade; Profissões; Moradias e cômodos; Noções 
de dentro/fora, em cima/embaixo, perto/longe, direita/esquerda; Diferentes 



 

moradias; Organização espacial da escola; Noções espaciais; Origem dos 
alimentos; Paisagem urbana; Paisagem rural; Paisagem litorânea; Sistema solar. 
 
Ciências: Diferenças físicas entre as pessoas; Corpo humano; Sentidos; Saúde e 
higiene; Mudanças no desenvolvimento corporal, motor e intelectual em diferentes 
fases da vida; Ciclo de vida dos animais e das plantas; Germinação das sementes; 
Períodos do dia; Mudanças na natureza associadas à passagem do tempo; 
Materiais de construção; Características dos materiais; Transformação dos 
materiais; Importância das refeições; Alimentos saudáveis; Higiene dos alimentos; 
Materiais; Uso da eletricidade; Movimento; Animais do zoo e seus hábitos 
alimentares; Animais criados na fazenda e animais selvagens; Animais da praia; 
Cuidados com o corpo. 
 
Inglês: Vocabulary: Greetings - Saudações e despedidas; Colors - Cores; Pets - 
Animais de estimação; My family - Membros da família; Songs, craft time and 
history time Celebration: Easter and Carnival. Vocabulary: Numbers - Números de 
1 a 10; My face - Partes do rosto; Fruit – Frutas; Songs, craft time and history time. 
Celebrations: Mother’s Day and Father’s Day. Vocabulary: Snack - Lanche; School 
objects - Objetos escolares; Toys - Brinquedos; Songs, craft time and history time. 
Celebration: Halloween and Christmas. 
 
Educação Física – Voltado ao Pedagogia: Alongamentos. Arremessos. 
Atividade para fortalecimento de Membros e inferiores. Atividades com bola 
voltadas para o handebol. Atividades de conhecimento do corpo Atividades de 
coordenação motora. Atividades de flexibilidade Atividades de Lateralidade. 
Atividades lúdicas de futebol. Atividades lúdicas de handebol. Atividades lúdicas 
do basquete. Atividades lúdicas do vôlei. Atividades manipulativas em duplas. 
Atividades para fortalecimento de membros inferiores. Atividades para 
fortalecimento de membros superiores. Brincadeira de roda. Brincadeiras de roda 
(merequete e cantigas etc.) Cabo de guerra. Cantigas lúdicas sobre higiene. 
Carrinho de mão Parada de Mão Circuitos. Corridas jóquei pô. Desenvolvimento 
de forma lúdica de socos, chutes, joelhadas, cotoveladas (nos planos: alto, médio 
e baixo) Estafetas. Exercícios de fortalecimento de membros superiores e 
inferiores. Lutas lúdicas. Movimentos de flexibilidade. Movimentos de Lateralidade. 
Noção de espaço Temporal. Noção de preservação do meio Ambiente. Pega-pega 
temático. Pega-pega urso. Pula Cela. Queimada lúdica, Respiração. Roda de 
conversa sobre a conscientização da importância da atividade física para a saúde. 
Roda de conversa sobre hábitos alimentares. Rodas de conversa sobre higiene e 
saúde. Rolamento. Teste Físico. Variação de queimada. 
 
Artes: Artistas plásticos: Burle Marx, Frans Krajcberg, Matisse, Wassily 
Kandinsky, Mondrian, Joan Miró, Alfredo Volp, Tarsila do Amaral Natureza 
Elementos da linguagem visual e diferentes representações Composição com 
flores Arte abstrata Estamparia Gravura Noções de ergonomia nos produtos, 
placas de sinalização. Antropofagia 
 

 



 

5. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

5.1 O processo seletivo estabelecido neste Edital é válido exclusivamente para 
a matrícula inicial no segundo semestre letivo de 2021 e ficará anulado qualquer 
resultado obtido, se a matrícula deixar de ser efetivada no prazo estabelecido; 
5.2. O processo será anulado caso não haja o pagamento da inscrição e envio 
das documentações solicitadas; 
5.3 As atividades práticas ‘estágio’ iniciais dos cursos ocorrerão a partir do dia 
16 de agosto de 2021, conforme o cronograma a ser comunicado posteriormente 
pela CONSULCOOP. 
5.4 Todos os alunos aprovados na prova de notório saber serão encaminhados 
para estágio curricular no município de Entre Rios-Bahia, tendo horário de aulas 
Manhã ou tarde, e forma remota. 
5.4.1 A coordenação pedagógica irá escolher o melhor turno para estágio, senda 
atividade com prazo de 06 ( seis ) meses, ou até atingir a carga horária de 300h. 
5.4.2 O estágio é obrigatório. 
5.5 No término do curso, e correção de Tcc, o candidato/a poderá esperar até 
90 ( noventa ) dias úteis para recebimento da certificação, sendo emitido 
antecipamente atestado de conclusão de curso com validade de 120 ( cento de 
vinte dias ). 
5.6 As demais disposições não informadas neste edital serão publicadas em 
termos aditivos a parte no site da instituição ou em caso de demais dúvidas, o 
candidato pode entrar em contato através do número (071) 3838-8738 opção 02 e 
por e-mail atendimentoconsulcoop@gmail.com 
 

 

 

Essa medida entra em vigor a partir da data de sua publicação. 

 

 

Salvador, 24 de Julho de 2021  

 

   

 
DIEGO DE SOUSA PORTELA 

Diretor Vice Presidente 


