CHAMADA PÚBLICA PARA O PROCESSO SELETIVO DA FORMAÇÃO MEMÓRIAS
E IDENTIDADES: PRODUÇÃO FORMATIVA DE VÍDEOS ESTUDANTIS
1 – APRESENTAÇÃO
A Secretaria da Educação do Estado da Bahia, através do Instituto Anísio Teixeira
(IAT), do programa Rede Anísio Teixeira e em parceria com Faculdade de
Comunicação da Universidade Federal Bahia (Facom/UFBA) e com Centro Juvenil
de Ciência e Cultura (CJCC) de Vitória da Conquista, promove a formação Memórias e
Identidades: produção formativa de vídeos educacionais.

A ação tem como

proposta a produção de vídeos documentais com o olhar voltado para a valorização e
reafirmação das culturas, da memória social e das realidades pertinentes às
comunidades onde os participantes moram e estudam, bem como estimular o uso de
softwares e de licenças livres na produção audiovisual e promover um diálogo sobre o
uso ético e seguro das Tecnologias da Informação e da Comunicação (TIC).
2 – PÚBLICO
Professores e estudantes da rede estadual de ensino.
3 – INSCRIÇÃO
Para realizar a inscrição o professor e o estudante devem seguir estes passos:
a) formar grupo de cinco pessoas (quatro estudantes e um professor);
b) assistir ao vídeo no qual o professor José Roberto Severino (Facom/UFBA) explica
a natureza da formação, através deste link: http://bit.ly/1MtV02m
c)
preencher
o
formulário
de
inscrição
clicando
neste
link:
http://bit.ly/memoriaseidentidades. As inscrições estão abertas até o dia 24 de abril de
2016.

4 – VAGAS
Estão sendo ofertadas 40 vagas.
5 - DIVULGAÇÃO DO RESULTADO
O resultado da seleção será divulgado no Portal da Educação
(www.educacao.ba.gov.br), e no Blog do Professor Web
(www.oprofessorweb.wordpress.com) e também através de contato via e-mail e/ou
telefone, até o dia 26 de abril.
6 – FORMAÇÃO
LOCAL
A formação ocorrerá no Centro Juvenil de Ciência e Cultura (CJCC), Colégio
Estadual Rafael Spínola, em Vitória da Conquista.
PERÍODO DA FORMAÇÃO
29 abril a 17 de junho de 2016 (exclusivamente às sextas e aos sábados, horários e
turno a combinar)
CARGA HORÁRIA
48 Horas
8 – CRONOGRAMA
Até 24/04 – Inscrições
26/04 – Divulgação do Resultado
29/04 a 17/06– Formação
9 – OBRIGAÇÕES E DISPOSIÇÕES FINAIS
9.1 – O deslocamento para o local da formação, Centro Juvenil de Ciência e Cultura
(CJCC) Vitória da Conquista, será de responsabilidade dos selecionados.
9.2 – A participação dos selecionados não estabelece nenhum vínculo trabalhista com os
realizadores da formação. A atividade se caracteriza como voluntária e de caráter
educativo;
9.3 – A simples participação neste processo seletivo já caracteriza a aceitação de todos
os termos e condições desta chamada pública.
9.4 - Ao se inscrever, o selecionado cede o direito de imagem e voz para qualquer forma
de divulgação desta iniciativa.

9.5 - Ao final do curso, o participante receberá um documento com a carga horária de 48
horas, se tiver computada uma frequência de, no mínimo, 80% nas aulas.
9.6 - O material produzido durante e após a formação poderá ser disponibilizado no
Ambiente Educacional Web – http://ambiente.educacao.ba.gov.br/
10 – INFORMAÇÕES
Maiores informações pelo e-mail: rede.anisio@educacao.ba.gov.br ou pelo telefone
3116-9061

