Inscrição para a Jornada Educadores da Cidadania
1. Bem vindo(a)!
Este é o formulário de inscrição para a Jornada Educadores da Cidadania, programa realizado pela
Mobis, com apoio do Instituto AIPI e do IDIS.
Através deste processo seletivo, 12 educadores(as) de todo o Brasil serão selecionados(as) para
participar de uma jornada de formação, troca e criação, se desenvolvendo como lideranças cidadãs.
Entre outubro de 2021 e janeiro de 2022, os(as) participantes irão ter encontros de formação, realizar
atividades em sala de aula e produzir um ebook! Tudo com o apoio da Mobis, de facilitadores
renomados(as) e contando com uma bolsa de R$ 800,00.
As inscrições ficarão abertas entre os dias 13/08 (sexta-feira) e 05/09 (domingo) ou até que sejam
preenchidas as vagas. Os(as) candidatos(as) aprovados(as) nesta primeira etapa serão convidados
para uma entrevista com a equipe da Mobis. Os(as) aprovados(as) nas entrevistas serão avaliados por
um Comitê Externo e os resultados finais serão divulgados até o dia 01/10 (sexta-feira).
Este formulário está dividido em 7 partes, 3 delas para preenchimento de dados pessoais e
disponibilidades e 4 com perguntas sobre trajetória profissional, visão de mundo e motivação para o
programa. O tempo estimado para preenchimento é de 30 minutos. Uma vez que você iniciar o
formulário, precisará completá-lo até o final e enviar suas respostas para que sua candidatura seja
registrada. Caso queira visualizar todas as perguntas e prepará-las antes de realizar o envio, faça o
download delas através do link: www.mobis.org.br
Para saber mais detalhes sobre o funcionamento do programa e do processo seletivo indicamos que
leia o Regulamento, disponível em: www.mobis.org.br
Caso ainda tenha alguma dúvida, envie um e-mail para contato@mobis.org.br com o assunto
“Jornada Educadores da Cidadania”. Em seguida iremos responder!
Ficamos muito contentes com o seu interesse e desejamos boa sorte na sua inscrição! :)
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2. Dados Gerais
Preencha seus dados para que possamos entrar em contato e entender se você é elegível para o
programa :)
* 1. Nome completo

* 2. E-mail
Coloque um endereço de e-mail que você acessa com frequência!

* 3. Celular/WhatsApp (com DDD)

* 4. Data de nascimento

* 5. Cidade e Estado em que nasceu

6. Cidade e Estado em que trabalha/reside

* 7. Em qual (ou quais) tipos de escola/instituição você trabalha atualmente?
Pública
Privada
Escola Social/ONG
Outro (especifique)

* 8. Com qual (ou quais) etapas de ensino você trabalha atualmente?
Para participar do programa você deve estar lecionando para estudantes de Ensino Médio, Ensino Fundamental II ou atuar
como educador social, coordenador pedagógico, etc. sendo responsável por estudantes que encontrem-se nesta faixa etária.

Ensino Fundamental II
Ensino Médio
Outro (especifique)

* 9. Em qual (ou quais) escolas/instituições você trabalha atualmente?
Insira pelo menos 1 resposta!
Resposta 1
Resposta 2
Resposta 3

* 10. Você já conhecia a Mobis antes de se inscrever para este processo seletivo
Sim
Não

* 11. Como você ficou sabendo deste processo seletivo?
Comunidade Educadores da Cidadania (Grupo da Mobis no Facebook)
Instagram
Facebook
Nota em jornal/mídias
Indicação de um colega ou de outra organização (quem/qual)

* 12.
Você está exercendo mandato em algum cargo eletivo ou disputou as últimas eleições para a prefeitura ou
para a câmara de vereadores da sua cidade?
A fim de garantir a desvinculação do programa à agenda de qualquer partido político, serão vedadas as inscrições de
educadores(as) que estiverem cumprindo mandato em algum cargo eletivo ou que tenham disputado as últimas eleições.

Sim
Não

* 13.
Você faz parte de algum grupo ou movimento que se oponha à democracia, e/ou aos direitos de minorias?
Tendo como princípios a promoção da democracia e da diversidade, o programa não aceita inscrições de candidatos(as) que
façam parte de qualquer movimento de caráter antidemocrático e/ou que promova a qualquer tipo de discriminação.

Sim
Não
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3. Informações Pessoais
Um dos princípios da Mobis é a promoção da diversidade. As perguntas a seguir tem o objetivo de
compreender a identidade dos candidatos(as), nos ajudando a formar uma turma mais plural. As
informações respondidas aqui serão utilizadas apenas para fins de pesquisa e análise interna da
Mobis.
* 14. Qual é a sua identidade de gênero?
Pessoas cisgênero são aquelas que se identificam com o sexo que lhes foi atribuído no nascimento. Pessoas transgênero são
aquelas que não se identificam com o sexo que lhes foi atribuído no nascimento.
Mulher cisgênero
Homem Cisgênero
Mulher Transsexual
Homem Transsexual
Não binário
Outro
Prefiro não informar

* 15. Como você se autodeclara em relação a cor?
Branca
Preta
Parda
Amarela
Indígena
Outra
Prefiro não informar

* 16. Você é uma pessoa com alguma deficiência relacionada à visão, audição, motricidade, intelecto ou
outros?
Sim
Não
Prefiro não informar
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4. Experiência Profissional e Acadêmica
Nesta seção queremos saber mais sobre a sua formação acadêmica e experiência profissional.
Lembre-se que o programa é sobre educação e cidadania, então traga todas as informações que
tenham relação com estas duas áreas :)
* 17. Qual é o seu grau de escolaridade?
Se fizer sentido, você pode selecionar mais de uma opção!
Bacharelado em andamento
Licenciatura em andamento
Bacharelado Completo
Licenciatura Completa
Pós graduação em andamento
Pós graduação completa
Outro (especifique)

* 18. Quais são as graduações e/ou pós graduações que você possui ou está cursando?
Nos conte qual o curso que você fez/está fazendo, em qual universidade, quando foi feito e qual o status.
Ex: Ciências Econômicas, Bacharelado, Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), 2013 - 2018, Status: Completo.
Utilize uma linha para cada formação (máximo 3).

Formação 1
Formação 2
Formação 3

* 19. Há quanto tempo você atua como educador(a)?
Há 2 anos ou menos
Entre 2 a 5 anos
Entre 5 e 10 anos
Entre 10 e 15 anos
Há mais de 15 anos

* 20.
Quais são ou foram as suas 3 experiências profissionais mais relevantes como educador(a)?
Nos conte onde são/foram as experiências, qual é/era o seu cargo e por quanto tempo você está trabalhando ou trabalhou lá.
Ex: Colégio Estadual Florinda Tubino Sampaio, Porto Alegre, RS, Professora de História, 2012 - 2018.
Utilize uma linha para cada experiência.
Experiência 1
Experiência 2
Experiência 3

21. Você já realizou cursos, programas de extensão, programas de desenvolvimento de liderança, etc.
relacionados à educação e/ou cidadania? Se sim, nos conte os 3 mais relevantes.
Nos conte o nome do curso/programa, a organização que o realizou e quando você participou deste.
Ex: Multiplicadores da Cidadania, Mobis, 2019.
Utilize uma linha para cada.

Programa 1
Programa 2
Programa 3

22. Há alguma outra experiência profissional ou acadêmica que você ainda não mencionou e que considera
relevante para esta seleção? Se sim, utilize este espaço para descrevê-la.
Caso você tenha recebido algum prêmio ou reconhecimento em sua carreira, pode trazer aqui também!
Utilize uma linha para cada uma das experiências/reconhecimentos (máximo 3).
Resposta 1
Resposta 2
Resposta 3

23. Links de Perfis Profissionais
Neste espaço você pode incluir os links dos seus perfis profissionais e acadêmicos em diferentes plataformas. É uma forma
simples e rápida de trazer mais informações sobre você e nos ajudar a avaliar sua candidatura :)
Dica: Vá no modo em que consegue visualizar o seu perfil na rede e copie e cole o link abaixo.
LinkedIn
Currículo Lattes
Facebook
Instagram
Outros
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5. Motivação
Nesta parte do formulário, queremos entender o que te inspira a participar da Jornada Educadores da
Cidadania e o quanto você se identifica com a proposta do programa!
* 24. O que motiva você a se inscrever na Jornada Educadores da Cidadania? O que mais despertou o seu
interesse em fazer parte deste programa?
Máximo 5 linhas.

* 25. Qual ou quais as principais contribuições que você acredita que pode trazer para o programa?
Máximo 5 linhas.

* 26. E de que forma você acredita que a jornada pode contribuir com a sua carreira e com os seus objetivos
profissionais daqui para a frente?
Máximo 5 linhas.
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6. Visão e Abordagem Educacional
Aqui, queremos entender porque você escolheu a carreira docente, qual a sua visão sobre a
educação, sobre o processo de aprendizagem e como você aplica esta abordagem na prática.
27. O que levou você a seguir a carreira de educador(a)? O que mais inspira você a seguir na área?
Máximo 5 linhas.

28. Na sua visão, qual é papel do professor no processo de aprendizagem? E qual é o papel do estudante?
Máximo 5 linhas.

29. Dê pelo menos um exemplo prático de como você aplica estas ideias ao seu dia-a-dia como educador(a).
Aqui, você pode falar sobre a forma que conduz as atividades em sala de aula ou mesmo trazer um exemplo de algum projeto
ou prática pedagógica que realize ou já tenha realizado. Máximo 5 linhas.
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7. Engajamento Cívico e Liderança
Para formar cidadãos ativos e engajados, precisamos liderar pelo exemplo! Aqui, queremos entender
o quanto o fortalecimento da democracia e a participação cidadã são importantes para você e como
elas se inserem no seu dia-a-dia e na sua prática como educador(a).
* 30. Qual ou quais você acredita que sejam os principais desafios sociais do Brasil hoje? De que forma você
atua no seu dia-a-dia para contribuir com a resolução dos mesmos?
Máximo 5 linhas.

* 31. Você já realizou/realiza algum projeto ou prática pedagógica que promova a participação cidadã dos
estudantes e/ou o envolvimento com a comunidade? Se sim, conte um pouco sobre este projeto ou prática.
Se o projeto tiver alguma página em rede social, vídeo ou outro link aberto na internet, inclua-o aqui! Máximo 10 linhas.

* 32. Marque todas as atividades que você realizou nos últimos 2 anos.
Considere o período de agosto de 2019 até hoje.
Votei nas eleições de 2020
Votei em uma ou mais consultas públicas
Assinei uma ou mais petições online
Participei de uma audiência pública (online ou presencial)
Participei de reuniões de algum conselho municipal ou estadual (online ou presencial)
Realizei algum trabalho voluntário
Participei ativamente em uma ONGS ou outras associações da sociedade civil
Participei ativamente em associações de bairro ou fóruns municipais
Realizei uma ou mais doações para alguma causa que acredito
Cobrei ou pressionei políticos (via e-mail ou redes sociais)
Outro (especifique)
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8. Compromissos
A Jornada Educadores da Cidadania é um programa diferenciado, que inclui não apenas uma etapa de
formação, mas também a realização de atividades em sala de aula e a produção de um ebook. Os(as)
educadores(as) selecionados(as) deverão participar de todas as etapas e comprometer-se com todas
as entregas do programa. O pagamento da bolsa-auxílio e o recebimento do certificado de conclusão
estão condicionados a esta participação integral. Por isso, trazemos algumas perguntas para
entender se, sendo selecionado(a), você terá condições de efetivar sua participação.
* 33. Caso seja selecionado(a), você se compromete a participar dos sábados de formação do programa, que
irão ocorrer nos dias 16/10 e 23/10, das 09:30 às 12:30 e das 15:00 às 18:00, através do Google Meet?
Sim
Não
Outro (especifique)

* 34. Se selecionado(a), você se compromete a aplicar uma prática pedagógica sobre cidadania em seu
espaço de aprendizagem entre os dias 25/10 e 12/11?
No segundo sábado de formação, os participantes irão criar práticas pedagógicas sobre os temas trabalhados na jornada.
Cada educador(a) deverá aplicar a prática criada em sua sala de aula - no formato presencial ou online - dentro das 3 semanas
seguintes.

Sim
Não
Outro (especifique)

* 35. Caso seja selecionado(a), você se compromete a participar do Evento de Apresentação das Práticas
Pedagógicas, que irá ocorrer no dia 16/11 (terça-feira), das 19:00 às 20:30, através do Google Meet?
Sim
Não
Outro (especifique)

* 36.
Se selecionado(a), você se compromete a redigir a sua prática pedagógica para a publicação do ebook?
Cada educador(a) deverá sistematizar a prática pedagógica criada, seguindo os modelos de materiais pedagógicos definidos
pela Mobis e entregar o conteúdo para revisão até o dia 03/12. Estas práticas serão organizadas pela Mobis e publicadas em
um ebook com a autoria dos(as) educadores(as).

Sim
Não
Outro (especifique)

* 37. Caso seja selecionado(a), você se compromete a participar do Painel Participação Cidadã +
Lançamento do Ebook, previsto para o dia 26/01/2022 (quarta-feira), das 19:00 às 20:30, através do Google
Meet?
Sim
Não
Outro (especifique)

