
Recife, 07 de junho de 2016.  

Oficio Circular nº 167/2016– GAB/SE  

Senhores Gestores, 

Considerando o Ofício Circular nº 124/2016, publicado em 06 de maio, 
apresentamos informações atualizadas referentes ao processo seletivo para os Cursos de 
Especialização que estão sendo firmados com a Faculdade Frassinetti do Recife 
(FAFIRE), com o objetivo de dar continuidade à formação complementar dos educadores 
do Grupo Ocupacional Magistério (GOM), possibilitando um atendimento de excelência 
aos estudantes da Rede Municipal de Ensino do Recife, bem como subsidiando o trabalho 
docente e de coordenação pedagógica.  

INFORMAÇÕES SOBRE OS CURSOS 
CURSOS DURAÇÃO LOCAL E DIA DAS AULAS 

Curso de Pós-Graduação lato 
sensu – Especialização em 

Educação Especial 

(40 vagas) 

18 (dezoito) meses 

  

378 (trezentas e 
setenta e oito) horas 

Faculdade Frassinetti do Recife – FAFIRE 

Av. Conde da Boa Vista, 921 

Aos sábados 
Curso de Pós-Graduação lato 

sensu – Especialização em 
Coordenação Pedagógica 

(40 vagas) 

Faculdade Frassinetti do Recife – FAFIRE 

Av. Conde da Boa Vista, 921 

Aos sábados 

 Em função da grande demanda, foram feitos ajustes no cronograma (abaixo) e critérios 
estabelecidos (anexo).  

NOVO CRONOGRAMA 

ETAPAS DATAS 
LOCAL/ 

RESPONSÁVEL 
Entrega da documentação exigida e 
assinaturas da Declaração e Ficha de 
Inscrição 

9 e 10 de junho de 2016 
(10h às 20h) 

FAFIRE 
Seleção Escrita / Entrevista 

11 de junho de 2016 (9h 
às 12h) 

Divulgação do Resultado 22 de junho de 2016 
Para os selecionados: 

Assinatura do termo de compromisso 
4 a 8 de julho de 2016 

(8h às 17h) 

Escola de Formação e 
Aperfeiçoamento de 

Educadores do Recife (EFAER) 
Professor Paulo Freire 

Matrícula e reunião com os aprovados para 
apresentação dos cursos 

30 de julho de 2016 – 8h 
FAFIRE 

Início das aulas 6 de agosto de 2016 – 8h 

Ressaltamos a importância de se observar os critérios e orientações apresentados 
em anexo. 

Para maiores informações, ligar para o Núcleo de Formação Complementar - 
EFAER (3355-5870) ou para a FAFIRE (2122-3562 / 2122-3500). 

Os profissionais da educação aprovados no processo seletivo, previsto neste 
instrumento, terão os nomes validados e o curso custeado pela Secretaria de Educação, 
na forma da legislação em vigor. 

Atenciosamente, 
ROGÉRIO DE MELO MORAIS 

Secretário Executivo de Gestão Pedagógica 
Secretaria de Educação 



 

 

 



 


