
Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
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Diretoria de Educação a Distância

EDITAL Nº 337, DE 31 DE AGOSTO DE 2016

O INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE

MINAS GERAIS (IFNMG),  por intermédio da Diretoria de Educação a Distância,  torna

público que estarão abertas as inscrições para seleção interna de candidatos para ocupar

os encargos de APOIO DE TUTORIA, APOIO ADMINISTRATIVO E COORDENADOR DE

CURSO para atuar na Especialização Lato Sensu em Administração Pública modalidade

Educação a  Distância,  no  âmbito  da  Política  e Diretrizes  para  o  Desenvolvimento  de

Pessoal da administração pública federal direta, autárquica e fundacional, instituído pela

Lei Nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, e regulamentado pelo Decreto Nº 5.707, de 23

de fevereiro de 2006, que será regido por este edital:

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

1.1 O presente edital  tem como objetivo selecionar  profissionais/servidores do quadro

efetivo  de  Nível  Superior  do  IFNMG  interessados  em  desempenhar  os  encargos  de

APOIO DE TUTORIA, APOIO ADMINISTRATIVO E COORDENADOR DE CURSO para

atuar na Especialização Lato Sensu em Administração Pública.

1.2 Os servidores selecionados não poderão ser cursistas da Especialização em questão.

1.3 Toda a comunicação concernente ao presente processo seletivo, independente se de

caráter  coletivo  ou  individual,  se  dará  através  do  sítio  http:/  /ead.  ifnmg.edu.br,

desobrigando o IFNMG de fazê-lo por outros meios de comunicação.

1.4 O presente Processo Seletivo Simplificado terá validade de um ano a contar da data

de publicação do resultado final, prorrogável por igual período.

1.5 Dúvidas e informações acerca dessa seleção poderão ser encaminhadas para o e-

mail editaisceadifnmg@gmail.com.

mailto:editaisceadifnmg@gmail.com
http://ifnmg.edu.br/pronatec
http://ifnmg.edu.br/pronatec


2.   DA  POLÍTICA E DIRETRIZES PARA O DESENVOLVIMENTO DE PESSOAL DA

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL DIRETA, AUTÁRQUICA E FUNDACIONAL

2.1 A Política Nacional de Desenvolvimento de Pessoal a ser implementada pelos órgãos

e entidades da administração pública federal direta, autárquica e fundacional foi Instituída

pela Lei Nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, e regulamentado pelo Decreto Nº 5.707,

de 23 de fevereiro de 2006.

3. DO ENCARGO, ATRIBUIÇÕES E REMUNERAÇÃO

3.1  Os  profissionais  selecionados  para  atuar  como  APOIO  DE  TUTORIA,  APOIO

ADMINISTRATIVO E COORDENADOR DE CURSO na Especialização  Lato Sensu em

Administração Pública serão remunerados conforme o Decreto Nº 6.114, de 15 de maio

de  2007,  que  regulamenta  o  pagamento  da  Gratificação  por  Encargo  de  Curso  ou

Concurso de que trata o art. 76-A da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, incluído

pela Lei n° 11.314 de 03 de Julho 2016.

3.2 O candidato poderá se inscrever para os encargos de APOIO DE TUTORIA, APOIO

ADMINISTRATIVO  e  COORDENADOR  DE  CURSO,  desde  que  a  carga  horária  de

trabalho  anual  no  encargo  não  ultrapasse  120  horas,  ressalvada  a  possibilidade  de

acréscimo de até 120 horas anuais, de acordo Art. 6° do Decreto n° 6.114 de 15 de Maio

de 2007.

3.3 Os valores obedecerão aos seguintes parâmetros de distribuição da carga horária

semanal e respectivos valores:

Encargo Carga Horária  Semanal Valor da Gratificação

Apoio de Tutoria 10h R$ 18,00 (dezoito reais) por hora 

Apoio Administrativo 10h R$ 18,00 (dezoito reais) por hora 

Coordenador de Curso 10h R$ 30,00 (trinta reais) por hora 

3.4 Os profissionais no encargo de Apoio de Tutoria terão as seguintes atribuições:

1. conhecer  o Projeto Político Pedagógico do Curso,  sua organização, estrutura e

funcionamento,  o material didático das disciplinas e metodologia de ensino;

2. acompanhar os alunos em todas as disciplinas do período;

3. orientar o aluno para estudo a distância, buscando mostrar a necessidade de se

adquirir autonomia de aprendizagem;

4. registrar o progresso, as dificuldades e os resultados obtidos pelos alunos sob sua

responsabilidade no portfólio, dentro do prazo estabelecido pela Coordenação de



Curso;

5. discutir, por meio de orientação do Professor Formador de cada disciplina, sobre os

conteúdos de cada área do conhecimento;

6. acompanhar a avaliação da aprendizagem dos alunos e outros procedimentos;

7. acompanhar o Plano de Estudo Individualizado junto ao acadêmico, dando-lhe todo

o suporte necessário à superação de suas dificuldades;

8. propor formas auxiliares de estudo;

9. orientar os alunos sobre a importância da pesquisa científica;

10. incentivar debates e produções individuais e coletivas;

11.auxiliar  o  professor  formador  na  promoção  de  videoconferências,  colóquios,

palestras, seminários, mesas redondas, painéis, aulas inovadoras;

12.cumprir  com  pontualidade  os  horários  de  atendimento  de  acordo  com  o

cronograma definido pela Coordenação do Curso;

13.consolidar os dados da Avaliação On-line;

14.pesquisar e disponibilizar objetos de aprendizagem na plataforma;

15.Comparecer  se  necessário,  ao  polo  presencial  para  realizar  reuniões  sob

sugestões e orientações do professor formador.

16. realizar outras atividades determinadas pela Coordenação de Curso necessárias

ao bom funcionamento do curso. 

3.5 Os profissionais no encargo de Apoio Administrativo terão as seguintes atribuições:

1. apoiar a gestão acadêmica e administrativa da turma;

2. trabalhar subordinado ao Diretor Geral, Coordenação de Ensino e Coordenador de

Curso;

3. acompanhar e subsidiar a atuação dos professores;

4. auxiliar os professores no registro do desempenho acadêmico dos estudantes no

sistema de gestão acadêmica disponibilizado pelo IFNMG;

5. prestar apoio técnico em atividades laboratoriais ou de campo;

6. prestar serviços de atendimento e apoio acadêmico aos alunos e ao público em

geral;

7. criar as salas virtuais das disciplinas;

8. cadastrar os cursistas no Ambiente Virtual de Aprendizagem;

9. capacitar os selecionados no Ambiente Virtual de Aprendizagem;

10.assessorar o coordenador de curso, tutores e professores, sempre que necessário;

11. realizar outras atividades determinadas pela Coordenação de Curso necessárias

ao bom funcionamento do curso. 



3.6 Os profissionais no encargo de Coordenador de Curso terão as seguintes atribuições:

1. coordenar e acompanhar todas as atividades do curso;

2. organizar os momentos presenciais;

3. realizar a gestão acadêmica das turmas nas salas virtuais;

4. coordenar a elaboração do projeto do curso;

5. realizar o planejamento e desenvolvimento, em conjunto com a coordenação geral,

dos processos seletivos de alunos;

6. realizar  o  planejamento  e  o  desenvolvimento  das  atividades  de  seleção  e

capacitação dos profissionais envolvidos no Programa;

7. acompanhar e supervisionar as atividades dos tutores e professores;

8. acompanhar o registro acadêmico dos alunos matriculados no curso;

9. elaborar os calendários e cronogramas do curso e zelar por seu cumprimento;

10.acompanhar o trabalho de apoio de tutoria, apoio administrativo e professores;

11.  acompanhar o processo de ensino e aprendizagem para que ocorra conforme

planejado;

12.  assegurar que os cursistas tenham direito à recuperação de aprendizagem;

13.acompanhar a frequência dos cursistas e adotar medidas de combate à evasão;

14.realizar  outras  atividades  determinadas  necessárias  ao  bom funcionamento  do

curso. 

3.7 O desempenho das atividades poderá ocorrer em qualquer dia da semana, incluindo

sábados e domingos,  em qualquer  um dos turnos,  de acordo com a necessidade do

curso.

3.8 A permanência do profissional  selecionado está diretamente condicionada ao bom

desempenho de suas atribuições. Portanto, o IFNMG tem a prerrogativa de submeter o

profissional  à  avaliações  de  desempenho,  com  este  propósito;  e  não  atendendo  as

expectativas, o mesmo poderá ser desvinculado e convocado o próximo candidato da lista

de espera.

4. DAS INSCRIÇÕES E EXIGÊNCIAS MÍNIMAS PARA O EXERCÍCIO DOS ENCARGOS

4.1 As inscrições são gratuitas.

4.1.2 O Período das inscrições é de 01 a 09/09/2016.

4.1.3  As  inscrições  serão  realizadas  exclusivamente  mediante  o  preenchimento  de

formulário eletrônico disponibilizado no portal da Diretoria de Educação a Distância do

IFNMG  (http://ead.ifnmg.edu.br  ).

4.1.4  No  ato  da  inscrição  o  candidato  preencherá  o  questionário  que  determinará  a

http://ead.ifnmg.edu.br/


pontuação  que  obterá  no  processo  seletivo.  Assim,  faz-se  necessário  o  máximo  de

cuidado, pois tudo o que for informado precisará ser comprovado posteriormente.

4.1.5 A inscrição do candidato ao presente Processo Seletivo implicará no conhecimento

das instruções contidas neste Edital e a expressa concordância com os seus termos.

4.1.6 Os demais prazos do presente processo seletivo, constam no item 9 deste edital.

4.1.7  No  ato  da  inscrição  no  presente  processo  seletivo  não  haverá  a  exigência  de

apresentação de documentos comprobatórios.

4.1.8  Em caso  de  convocação,  o  candidato  deverá  apresentar  todos  os  documentos

exigidos,  inclusive  aqueles  que  comprovem  os  pontos  obtidos  na  classificação(vide

TABELA DE PONTUAÇÃO ITEM 6.3.1).

4.1.9 O IFNMG não se responsabiliza por danos e problemas decorrentes da demora,

interrupção ou bloqueio nas transmissões de dados ocorridos na Internet.

4.2 DAS EXIGÊNCIAS MÍNIMAS

4.2.1 Para todos os encargos:

 Ser servidor do quadro efetivo do Instituto Federal do Norte de Minas Gerais;

 Conhecer e fazer uso das ferramentas de informática e internet;

 Ter disponibilidade para realizar viagens, quando solicitado(a) pela Coordenação

do Curso ou pela Diretoria de Educação a Distância do IFNMG;

 Ter  disponibilidade  para  cumprimento  da  carga  horária  semanal  no  Centro  de

Referência  em  Educação  a  Distância  e  Projetos  Especiais,  localizado  na  Rua

Santa Terezinha, 45 – B. Cidade Nova - Montes Claros – MG.

4.2.2  Exigências Específicas:

Encargo Exigência Mínima

Apoio de Tutoria Graduação em qualquer área

Apoio Administrativo Curso técnico em Informática

Coordenador de Curso
Pós-graduação  na  área  de  Administração  e  experiência

mínima de 1 ano de docência.

5. DAS VAGAS

5.1  O  presente  Edital  destina-se  à  seleção interna  de  candidatos  para atender  as

necessidades dos encargos de Apoio de Tutoria, Apoio Administrativo e Coordenador de

Curso para atuar no curso de Especialização  Lato Sensu em Administração Pública  na

modalidade de educação a distância oferecido pelo Instituto Federal do Norte de Minas.



5.2 A quantidade de vagas será de acordo o quadro abaixo:

Encargo Número de Vagas

Apoio de Tutoria 2 vagas

Apoio Administrativo 1 vaga

Coordenador de Curso 1 vaga

5.3 A classificação não caracteriza obrigatoriedade de contratação para a realização das

atribuições pelo profissional e consequente percepção de Gratificação.

6. DA SELEÇÃO E CLASSIFICAÇÃO 

6.1 Todo o processo de seleção e classificação será feito pela COMISSÃO AVALIADORA

designada para esse fim, presidida pela Coordenação de Ensino do Centro de Referência

em Educação a Distância e Projetos Especiais do IFNMG.

6.2 A seleção será realizada em fase única, de caráter eliminatório/classificatório, e em

conformidade com as informações fornecidas pelo candidato no ato da inscrição.

6.3 No ato da inscrição, o candidato responderá um questionário sobre sua formação

acadêmica e experiências profissionais.

6.3.1  O  Questionário  preenchido  gerará  a  pontuação  do  candidato.  Para  efeitos  de

classificação serão observados os seguintes parâmetros: 

 

TABELA DE PONTUAÇÃO

ITEM CRITÉRIOS PONTUAÇÃO

01

Experiência  em  cursos  na  modalidade  a  distância  –  como

Coordenador,  Professor,  Supervisor,  Orientador,  Equipe

multidisciplinar, ou Tutor (Presencial ou a Distância) em Cursos

Técnicos/Nível  Médio,  de  Formação  Inicial  e  Continuada

(FIC/Qualificação Profissional);  atuação em Graduação ou Pós

Graduação a Distância.  Será atribuído 1(um) ponto para cada

mês  de  atuação.  NÃO  serão  pontuados  períodos

concomitantes em diferentes atividades.

Máximo  de  4

anos(48 pontos)

02
Experiência  em  Docência:  01(um)  ponto  a  cada  12  meses

trabalhados em docência, em qualquer nível de Educação.

Máximo  de  5

anos(5 pontos)

03
Doutorado  em  Administração  concluído  em  Programa

reconhecido pela CAPES (limitado a 01 título).
15 pontos



04
Doutorado  concluído  em  Programa  reconhecido  pela  CAPES

(limitado a 01 título).
13 pontos

05
Mestrado em Administração concluído em Programa reconhecido

pela CAPES (limitado a 01 título).
9 pontos

06
Mestrado  concluído  em  Programa  reconhecido  pela  CAPES

(limitado a 01 título).
7 pontos

07
Pós-Graduação  Lato  Sensu  em  Administração  concluída  em

Programa reconhecido pela CAPES (limitado a 01 título).
2 pontos

08
Pós-Graduação Lato Sensu concluída em Programa reconhecido

pela CAPES (limitado a 01 título).
1 ponto

6.4 Os critérios serão pontuados uma única vez.

6.5 Os critérios listados nos itens 3 a 8 não são cumulativos.

6.6 Todas as informações prestadas pelo candidato ao preencher o formulário eletrônico

deverão ser comprovadas posteriormente.

6.6.1 Caso haja erros no preenchimento de dados pessoais e referentes à tabela de

pontuação, que influenciem em sua classificação, o candidato deverá interpor recurso no

período previsto pelo cronograma deste Processo Seletivo para solicitar correção.

6.7  Para  efeito  de  aprovação  e  classificação  serão  considerados  aptos,  apenas  os

candidatos que  atenderem aos requisitos mínimos da vaga, descritos no item 4.2 deste

Edital.

6.8 A classificação obedecerá à ordem decrescente do total de pontos obtidos informados

pelo candidato no ato da inscrição, conforme o item 6.3.1. 

6.9 Em caso de empate entre candidatos, para fins de desempate, terá preferência o

candidato mais idoso.

7. DOS RESULTADOS E RECURSOS 

7.1 O resultado preliminar e o resultado final do Processo Seletivo serão divulgados na

página  eletrônica  do  IFNMG:  http://ead.ifnmg.edu.br,  obedecendo  ao  cronograma

apresentado no item 9.

7.2 Os candidatos poderão interpor recurso contra o resultado preliminar por meio de

formulário  eletrônico  que  será  disponibilizado  na  página  do  IFNMG:

http://ead.ifnmg.edu.br.

7.3 Em hipótese alguma será aceito pedido de revisão de recurso ou recurso de recurso.

7.4 A banca examinadora ficará responsável pela análise dos recursos apresentados nas

etapas desta seleção bem como o julgamento dos casos omissos e/ou situações não

previstas neste edital.

http://www.ead.ifnmg.edu.br/


8. DA CONVOCAÇÃO

8.1  A  convocação  de  candidatos  para  os  encargos  de  Apoio  de  Tutoria,  Apoio

Administrativo  e  Coordenador  de  Curso ocorrerá  mediante  o surgimento  de  vagas,

observando-se a classificação dos inscritos, a fim de comprovar as informações prestadas

no momento da inscrição para efeito de classificação.

8.2 Caso o candidato não comprove ou apresente todos os documentos exigidos neste

Processo Seletivo, o mesmo será desclassificado, sendo convocado o próximo candidato

da lista de espera do cadastro de reserva.

8.3 O candidato quando convocado deverá entregar à Comissão Avaliadora do presente

processo seletivo cópia reprográfica dos seguintes documentos:

a) Original e cópias de RG e CPF;

b) Comprovante de endereço;

c) Original  e  cópia  de  diploma  de  graduação,  histórico  escolar  ou  declaração  de

conclusão de curso;

d) Documentos comprobatórios de que atende as exigências mínimas para assumir o

cargo;

e) Original  e  cópia  de  contracheque  ou  declaração  da  instituição  ou  carteira  de

trabalho que comprove, no mínimo, 01(um) ano de experiência como docente, para

o encargo de Coordenador de Curso;

f) Original  e  cópia  do  comprovante  de  cumprimento  das  obrigações  eleitorais  e

militares;

g) Comprovação de que é servidor efetivo do Instituto Federal  do Norte de Minas

Gerais;

h) Documentos  que  comprovam  os  critérios  declarados  na  TABELA  DE

PONTUAÇÃO, obtida no processo classificatório, discriminados em sequência de

critérios;

i) Anexos 1 e 2 devidamente preenchidos e assinados.

8.4 O candidato no ato da entrega da documentação deve trazer toda a documentação

original para verificação, e na impossibilidade desta, todos os documentos devem estar

obrigatoriamente autenticados em cartório. Não serão aceitos documentos enviados via

correios.

8.5 Endereço para entrega da documentação: Rua Santa Terezinha, 45 Cidade Nova,

Montes Claros-MG.

8 às 12h – Servidor responsável: Elmer Sena



13 às 17h – Servidor responsável: Amanda Seixas

9. DO CRONOGRAMA

ITEM DESCRIÇÃO DATAS

1 Publicação do Edital 31/08/2016

2 Período das Inscrições 01 a 09/09/2016

3 Resultado Preliminar 12/09/2016

4 Recursos 14/09/2016

5 Divulgação da Análise dos Recursos 16/09/2016

6 Publicação do Resultado Final 16/09/2016

10. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

10.1. Todas as publicações deste edital serão feitas exclusivamente no site do IFNMG no

endereço eletrônico http://ead.ifnmg.edu.br.

10.2. A documentação e as informações prestadas pelo candidato serão de sua inteira

responsabilidade.

10.3.  A  inscrição  do  candidato  implicará  conhecimento  e  aceitação  das  normas  e

condições estabelecidas neste Edital, não sendo aceita alegação de desconhecimento.

10.4. A qualquer tempo o presente Edital poderá ser revogado ou anulado, no todo ou em

parte,  seja  por  decisão unilateral  do IFNMG, seja por  motivo de interesse público ou

exigência legal, sem que isso implique direito à indenização ou reclamação de qualquer

natureza.

10.5.  É de inteira  responsabilidade do candidato acompanhar os resultados e demais

publicações referentes a este Edital.

10.6 A Classificação no presente processo seletivo NÃO implica em direito à vaga, e sim

em expectativa de direito. 

10.7 Caso não existam interessados ou não haja candidatos selecionados para alguma

vaga divulgada, a Diretoria de Educação a Distância se resguardam ao direito de convidar

servidores que, comprovadamente, preencham os requisitos mínimos necessários para o

fiel desempenho dos encargos, consoante estabelecido neste edital.

10.8 As situações não previstas neste edital serão julgadas pela Diretoria de Educação a

Distância e Projetos Especiais do IFNMG.



Montes Claros/MG, 31 de agosto de 2016.

Prof. Antônio Carlos Soares Martins
Diretor de Educação a Distância/IFNMG



ANEXO 1

TERMO DE DISPONIBILIDADE

Eu,  ____________________________________________________________________,

CPF:_____________________, declaro para os devidos fins que tenho disponibilidade

para  desenvolver  todas as  atividades dos encargos de APOIO DE TUTORIA,  APOIO

ADMINISTRATIVO E COORDENADOR DE CURSO, previstas  no Edital  Nº  ___/2016,

para  atuar  na  Especialização  Lato  Sensu em  Administração  Pública  modalidade

Educação  a  Distância,  sem  prejuízo  de  minha  carga  horária  como  efetivo  no

_______________________________________ e  que  me  comprometerei  tanto  no

exercício  desta  atividade  proposta,  como  no  desempenho  do  cargo  ao  qual  sou

concursado.

Montes Claros(MG), _____, de __________________ de 2016.

________________________________
Assinatura do Requerente



ANEXO 2

DECLARAÇÃO DA CHEFIA IMEDIATA

Declaro estar  ciente que,  em função da programação de trabalho citado no Edital  nº

_____/2016, o(a)Servidor(a) ________________________________________________,

Cargo/Função:  ___________________________________________________________

Matrícula  nº  _______________________,  vinculado(a)  a  diretoria

_________________________________ do (a) _____________________________ que

as atividades a serem desempenhadas nos encargos de APOIO DE TUTORIA, APOIO

ADMINISTRATIVO E COORDENADOR DE CURSO, para atuar na Especialização  Lato

Sensu em Administração Pública modalidade Educação a Distância são compatíveis com

sua programação de trabalho.

Cidade, ______________________________, ________ de ________________ de 2016.

___________________________________   ___________________________________

                       Chefia imediata                             Recursos Humanos ou Setor Equivalente 
                   Assinatura e Carimbo                                        Assinatura e Carimbo


