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Edição 2014 – Abertura do período de inscrições – 1º Semestre/2014

Prezados Educadores,

A Secretaria da Educação do Estado de São Paulo, em sua constante busca por aperfeiçoamento, aprimoramento, 
motivação e qualificação dos professores e demais profissionais do Quadro do Magistério, por meio da Escola de For-
mação e Aperfeiçoamento dos Professores do Estado de São Paulo “Paulo Renato Costa e Souza” (EFAP), em conjunto 
com a Comissão Central do Programa Mestrado & Doutorado, vem, com grande alegria e satisfação, informar a aber-
tura do novo período de inscrições, neste 1º semestre de 2014.

O Programa disponibiliza auxílio financeiro mensal – bolsa de estudos – para que os educadores frequentem cursos de 
pós-graduação stricto sensu voltados à disciplina em exercício em sala de aula, ao desenvolvimento de metodologias 
de ensino e aprendizagem, à gestão e à supervisão escolar.

Condições para a candidatura

• Estar matriculado em curso de Mestrado ou Doutorado em universidade recomendada pela CAPES (tendo passado 
por processo seletivo da instituição pretendida).

• Ser titular de cargo efetivo e estável no Quadro do Magistério da Secretaria de Educação – classe de docentes ou de 
suporte pedagógico.

• Entre outras condições cumulativas. Consulte o site: www.escoladeformacao.sp.gov.br/mestradodoutorado.

Ação Responsável Detalhamento da ação
Período –  
1º sem. 2014 

Pré-inscrição 
on-line

Candidato
Cadastramento pelo site  
www.escoladeformacao.sp.gov.br/mestradodoutorado

05/02/2014  
a 10/04/2014

Efetivação  
da inscrição 

Candidato Entrega de documentos na diretoria de ensino de origem
05/02/2014  
a 11/04/2014

Avaliação  
da Bolsa  

Comissão Regional da 
diretoria de ensino

Análise das condições cumulativas (incluindo projeto 
acadêmico) e julgamento 

05/02/2014  
a 30/04/2014

Todas as condições cumulativas e informações sobre o Programa Mestrado & Doutorado, incluindo seu regramento, 
quadro “Resumo da Legislação”, Manual do Candidato, estão disponíveis ao interessado no site do Programa: www.
escoladeformacao.sp.gov.br/mestradodoutorado, no canal “DOCUMENTOS”.

O site também disponibiliza um canal de comunicação – “Fale Conosco” – para o envio de dúvidas à equipe de gestão 
do Programa Mestrado & Doutorado.

Para mais informações, acessem: www.escoladeformacao.sp.gov.br, em “Programas Especiais”.

Aproveitem essa oportunidade!

Atenciosamente,

Escola de Formação e Aperfeiçoamento dos Professores do Estado de São Paulo
“Paulo Renato Costa Souza”

Para saber mais sobre as ações de formação ofertadas pela EFAP, acesse: www.escoladeformacao.sp.gov.br


