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EDITAL DE SELEÇÃO DE PROFESSORES E MONITORES PARA O PROGRAMA SEGUNDO 

TEMPO – UFMG 

 

 O Centro de Estudos de Cognição e Ação faz saber que se encontram abertas as inscrições para 

atuação no Programa Segundo Tempo – nas modalidades Padrão e Universitário. As inscrições referem-

se às vagas de Monitor de Atividade Esportiva e Professor do Programa Segundo Tempo, em 

conformidade com o edital do programa. Para conhecer detalhadamente o programa e as atribuições dos 

profissionais, recomenda-se acesso aos documentos disponíveis em: https://www.gov.br/cidadania/pt-

br/acoes-e-programas/segundo-tempo/DiretrizesPSTUniversitrio2021.pdf e 

https://www.gov.br/cidadania/pt-br/acoes-e-programas/segundo-tempo/DiretrizesPSTPadro2021.pdf  

Art.1: Poderão participar do processo seletivo: 

a) Alunos regularmente matriculados nos cursos de Educação Física da UFMG, a partir do terceiro 

período, tendo sido aprovados em Teoria e Prática dos Esportes ou Metodologia do Ensino dos 

Esportes, com pelo menos seis meses até a data prevista de formação. Estes alunos poderão 

concorrer às vagas de Monitor de Atividade Esportiva. 

b) Alunos regularmente matriculados nos cursos de Mestrado e Doutorado da Universidade Federal 

de Minas Gerais, com graduação em Educação Física, registro no Conselho Profissional ativo, e 

que possuam pelo menos seis meses até a data estimada para a defesa da dissertação/tese. Estes 

alunos poderão concorrer às vagas de Professor do Programa Segundo Tempo 

Art.2: Serão disponibilizadas três vagas para Professor do Programa Segundo Tempo e cinco vagas para 

Monitor de Atividade Esportiva. 

Parágrafo primeiro: os pré-requisito para inscrição nas vagas são: 

a) Professor 1: graduação em Educação Física; registro no conselho profissional ativo; mestrado ou 

doutorado em andamento com matrícula ativa na UFMG. Experiência no ensino de jogos 

esportivos, com ênfase em esportes coletivos. Atuação preferencial no Programa Segundo Tempo 

Padrão (ensino de esportes para crianças de 6-12 anos de idade). Expectativa de contratação a 

partir de 15 de janeiro. 

b) Professor 2: graduação em Educação Física; registro no conselho profissional ativo; mestrado ou 

doutorado em andamento com matrícula ativa na UFMG. Experiência no ensino de jogos 

esportivos, com ênfase em esportes coletivos. Atuação preferencial no Programa Segundo Tempo 

https://www.gov.br/cidadania/pt-br/acoes-e-programas/segundo-tempo/DiretrizesPSTUniversitrio2021.pdf
https://www.gov.br/cidadania/pt-br/acoes-e-programas/segundo-tempo/DiretrizesPSTUniversitrio2021.pdf
https://www.gov.br/cidadania/pt-br/acoes-e-programas/segundo-tempo/DiretrizesPSTPadro2021.pdf
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Padrão 

(ensino de esportes para crianças de 6-12 anos de idade). Expectativa de 

contratação a partir de 15 de janeiro. 

c) Professor 3: graduação em Educação Física; registro no conselho profissional ativo; mestrado ou 

doutorado em andamento com matrícula ativa na UFMG. Experiência no ensino de jogos 

esportivos, com ênfase em esportes coletivos. Atuação preferencial no Programa Segundo Tempo 

Universitário (práticas esportivas para a comunidade acadêmica da UFMG). Expectativa de 

contratação a partir de 01 de março. 

d) Monitor de Atividade Esportiva 1: aluno regularmente matriculado nos cursos de graduação em 

Educação Física da UFMG, aprovado na disciplina Teoria e Prática dos Esportes ou Metodologia 

do Ensino dos Esportes; Interesse no ensino de jogos esportivos e de atletismo. Atuação 

preferencial no Programa Segundo Tempo Padrão (ensino de esportes para crianças de 6-12 anos 

de idade). Expectativa de contratação a partir de 15 de janeiro. 

e) Monitor de Atividade Esportiva 2: aluno regularmente matriculado nos cursos de graduação em 

Educação Física da UFMG, aprovado na disciplina Teoria e Prática dos Esportes ou Metodologia 

do Ensino dos Esportes; Interesse no ensino de jogos esportivos e de lutas. Atuação preferencial 

no Programa Segundo Tempo Padrão (ensino de esportes para crianças de 6-12 anos de idade). 

Expectativa de contratação a partir de 15 de janeiro. 

f) Monitor de Atividade Esportiva 3: aluno regularmente matriculado nos cursos de graduação em 

Educação Física da UFMG, aprovado na disciplina Teoria e Prática dos Esportes ou Metodologia 

do Ensino dos Esportes; Interesse no ensino de jogos esportivos e de corrida de rua. Atuação 

preferencial no Programa Segundo Tempo Universitário (práticas esportivas para a comunidade 

acadêmica da UFMG). Expectativa de contratação a partir de 01 de março. 

g) Monitor de Atividade Esportiva 4: aluno regularmente matriculado nos cursos de graduação em 

Educação Física da UFMG, aprovado na disciplina Teoria e Prática dos Esportes ou Metodologia 

do Ensino dos Esportes; Interesse no ensino de jogos esportivos coletivos e individuais. Atuação 

preferencial no Programa Segundo Tempo Universitário (práticas esportivas para a comunidade 

acadêmica da UFMG). Expectativa de contratação a partir de 01 de março. 

h) Monitor de Atividade Esportiva 5: aluno regularmente matriculado nos cursos de graduação em 

Educação Física da UFMG, aprovado na disciplina Teoria e Prática dos Esportes ou Metodologia 

do Ensino dos Esportes; Interesse no ensino de jogos esportivos coletivos e individuais. Atuação 

preferencial no Programa Segundo Tempo Universitário (práticas esportivas para a comunidade 

acadêmica da UFMG). Expectativa de contratação a partir de 01 de março. 

Art. 3: O processo seletivo para preenchimento das vagas será conduzido pelos professores do Centro de 

Estudos de Cognição e Ação, neste ato representados pelo professor Gibson Moreira Praça, e será 

composto por três etapas: análise da ficha de inscrição, análise do currículo e análise da carta de 

apresentação. 
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Parágrafo 

primeiro: a ficha de inscrição deverá ser preenchida eletronicamente, por meio do link 

https://forms.gle/J8LRDZECG7MpGJLx5 . 

Parágrafo segundo: o currículo deverá ser enviado em formato PDF, com no máximo 10mb de tamanho, 

junto à ficha de inscrição, no formulário disponível no link acima. Aos alunos de graduação é obrigatório 

inserir o histórico escolar junto ao currículo. 

Parágrafo terceiro: a carta de apresentação deverá ser enviada em formato PDF, com no máximo 10mb 

de tamanho, junto à ficha de inscrição, no formulário disponível no link acima. A carta deve conter a 

apresentação do candidato e sua motivação para concorrer à vaga. A carta de apresentação deve ter, no 

máximo duas páginas, em letra Times New Roman 12, espaçamento 1,5 e margens de 2,5cm. 

Art.4: As inscrições, enviadas exclusivamente por meio de formulário eletrônico, serão recebidas até o 

dia 03 de janeiro de 2022, às 18h. 

Parágrafo primeiro: inscrições com documentação incompleta serão desconsideradas. 

Parágrafo segundo: caso haja duplicidade de inscrições por um candidato, será eliminada a inscrição 

mais antiga, permanecendo a última inscrição feita. 

Art.5: O resultado final será comunicado na página eletrônica da Escola de Educação Física, Fisioterapia 

e Terapia Ocupacional e encaminhada por e-mail aos candidatos até o dia 08 de janeiro. 

Art.6: A efetivação da seleção dos candidatos será feita pela FUNDEP, a partir do dia 15 de janeiro. Esta 

data poderá ser postergada por interesse da coordenação do programa e/ou acontecimentos que 

justifiquem o adiamento do início do programa. 

Art.7: Os candidatos selecionados farão jus a uma Bolsa de Extensão, paga mensalmente durante 19 

meses (período de vínculo máximo do candidato com o programa), nos seguintes valores brutos: 

Professor: R$2.200,00; Monitor: R$1.045,00. A bolsa de extensão será paga mensalmente pela FUNDEP. 

Parágrafo primeiro: a coordenação do programa não se responsabiliza por custos inerentes à 

implementação da bolsa pelo candidato, tais como abertura de conta, emissão de documentos e outros. 

Parágrafo segundo: a bolsa de extensão não cria vínculo empregatício entre o bolsista e a FUNDEP. 

Art.8: Os professores selecionados atuarão de forma presencial em atividades práticas do Programa 

Segundo Tempo, com carga horária presencial de 20h semanais, das quais 16h compreendem o 

atendimento ao público e 4h compreendem atividades de planejamento e reuniões com a coordenação. 

Parágrafo primeiro: as atividades ocorrerão nas dependências da Escola de Educação Física, Fisioterapia 

e Terapia Ocupacional da UFMG, no Centro Esportivo Universitário (CEU), no Centro de Treinamento 

Esportivo (CTE) ou em outro local informado pela coordenação nas dependências da Universidade 

Federal de Minas Gerais. 

Parágrafo segundo: no ato da inscrição, o candidato deverá apontar os turnos que possui como 

disponibilidade para dedicar-se ao programa, atendendo o mínimo de 5 turnos semanais e considerando 

que as atividades do PST Padrão ocorrem nos turnos manhã e tarde (entre 8h e 12h / entre 13h30 e 17h30) 

https://forms.gle/J8LRDZECG7MpGJLx5
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e as atividades do 

PST Universitário ocorrem prioritariamente nos turnos da tarde (entre 13h30 e 17h30), 

noite (entre 18h e 22h) e aos sábados (entre 8h e 12h). 

 

Art. 9: Dúvidas podem ser encaminhadas ao e-mail gibsonmpraca@gmail.com.br. 

Parágrafo primeiro: casos omissos serão analisados e decididos pela Coordenação do Programa. 

 

 

_______________________________ 

Prof. Dr. Gibson Moreira Praça 

Sub-coordenador - CECA 
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