
Olá Professor, neste ano o PARFOR terá algumas mudanças muito 

positivas! 

Lembre-se de cadastrar seu currículo na Plataforma Freire 

(http://freire.capes.gov.br/) para poder fazer sua pré-inscrição nos 

cursos do PARFOR/UEL. 

O período de pré-inscrições para os cursos do PARFOR/UEL será 

de 20 de janeiro de 2015 a 13 março de 2015. 

Veja abaixo as condições para poder se pré-inscrever em 

algum curso do PARFOR: 

 Somente poderão se pré-inscrever nos cursos ofertados os 

profissionais da rede pública de educação básica que estejam 

cadastrados no Educacenso nas seguintes funções: Docente, 

Auxiliar/Assistente Educacional, Profissional/Monitor de 

Atividade Complementar e Tradutor Intérprete de Libras. 

 A pré-inscrição não garante vaga e matrícula. Os pré-inscritos 

serão submetidos ao processo de validação pelas Secretarias 

de Educação a qual estão vinculados, bem como ao processo 

seletivo estabelecido pelas IES. 

 As pré-inscrições dos profissionais cadastrados no 

Educacenso nas funções Auxiliar/Assistente Educacional, 

Profissional/Monitor de Atividade Complementar comporão o 

cadastro reserva e suas matrículas somente serão efetivadas 

caso haja vagas remanescentes após a efetivação da 

matrícula dos profissionais cadastrados nas funções docentes 

e Interpretes de Libras. 

Lembramos que os profissionais (docentes, de auxiliar/assistente 

educacional ou profissional/monitor de atividade complementar e 

interpretes de libras) das escolas de educação básica  conveniadas com o 

http://freire.capes.gov.br/


setor público que estejam cadastradas no educacenso poderão participar 

do PARFOR. 

Os professores da Rede Municipal de Educação poderão se pré-

inscrever somente nos seguintes cursos: Pedagogia, 2ª Licenciatura em 

Artes Visuais e 2ª Licenciatura em Música. 

Fique atento ao CRONOGRAMA 

Pré-inscrição dos professores e profissionais da Educação 
da rede pública de educação básica 

20/01/2015 a 
13/03/2015 

Análise e validação das pré-inscrições pelas secretarias de 
educação estaduais, municipais e do Distrito Federal e 
pelos Institutos Federais. 

16/03/2015 a 
24/04/2015 

Disponibilização da relação de pré-inscritos validados. 
24/04/2015 

Período de seleção, pelas IES, dos Docentes 
e Profissionais da Educação candidatos às vagas 
remanescentes, se for o caso. 

27/04/2015 a 
15/05/2015 

Período de matrícula e registro, pelas IES, dos Docentes 
em Exercício na rede pública. 

18/05/2015 a 
24/05/2015 

Período de matrícula e registro, pelas IES, dos 
Profissionais da Educação candidatos às vagas 
remanescentes, se for o caso. 

25/05/2015 a 
31/05/2015 

 


