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EDITAL Nº 336, DE 11 DE OUTUBRO DE 2018

EDITAL PARA SELEÇÃO DE COORDENADOR DE POLO E PROFESSOR
MEDIADOR PRESENCIAL PARA FORMAÇÃO  DE CADASTRO DE
RESERVA PARA O CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM GESTÃO DA
EDUCAÇÃO PROFISSIONAL INTEGRADA À EDUCAÇÃO DE JOVENS E
ADULTOS NA MODALIDADE A DISTÂNCIA.

O INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO
NORTE DE MINAS GERAIS (IFNMG), por intermédio da Diretoria de Educação a
Distância, torna público o presente Edital contendo as normas e os procedimentos
referentes à seleção de Coordenador de Polo e Professor Mediador presencial para
formação de cadastro de reserva para o Curso de Especialização em Gestão da
Educação Profissional Integrada à Educação de Jovens e Adultos, na modalidade
a distância, em parceria com o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia
do Rio Grande do Norte (IFRN).

 1 DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

1.1 O Processo Seletivo destina-se à formação de cadastro de reserva de
Coordenador de Polo e Professor Mediador presencial para o Curso de Especialização
em Gestão da Educação Profissional Integrada à Educação de Jovens e Adultos na

modalidade d e  E d u c a ç ã o  a distância, que desempenharão as funções como
descrito no item 3 deste edital. O Processo  de  Seleção  será  conduzido  por
Comissão  de  Seleção constituída pela Coordenação-Geral da UAB/IFNMG,
composta por servidores do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do
Norte de Minas Gerais – IFNMG.

1.2 Cada uma das funções dará direito ao recebimento de 18 bolsas mensais no valor de
R$ 1.400,00 cada uma.

 2 DO CADASTRO DE RESERVA

2.1 O quadro 1 apresenta as funções disponíveis ao preenchimento pelo Cadastro de
Reserva de acordo com a ordem de classificação dos candidatos, considerando a
opção feita por eles no ato da inscrição.

Quadro 1



Função no polo
Coordenador CR

Professor Mediador presencial CR

CR: Cadastro de reserva

 3 DAS ATRIBUIÇÕES 

3.1 O Coordenador de Polo deverá:

a) Participar de reuniões e capacitações agendadas pela coordenação do curso;

b) Responder administrativamente pelo polo de apoio presencial;

c)  Supervisionar e acompanhar  os professores mediadores  presenciais nas
aplicações das avaliações e demais atividades;

d)  Manter-se informado sobre o calendário acadêmico do polo, alertando para
possíveis impossibilidades de atender às necessidades do curso, em virtude de
feriados locais, exames ou concursos, devendo avisar com antecedência;

e)  Acompanhar o desenvolvimento das atividades realizadas pelo Professor
Mediador presencial, a fim de auxiliá-lo/orientá-lo no que for necessário em
consonância com a coordenação/mediação;

f) Assinar e encaminhar à coordenação de mediação e de curso o relatório mensal
de atividades dos professores mediadores presenciais;

g) Viabilizar o funcionamento e acesso dos estudantes ao laboratório de informática;

h) Auxiliar e viabilizar a divulgação, na comunidade acadêmica, do processo
seletivo de estudantes e de professores mediadores;

i) Acompanhar e gerenciar o recebimento e envio de documentos;

j)  Manter  um  sistema  de  informação  a  respeito  do  programa  e  das  ações  que
ocorrem no polo;

k) Participar das atividades de capacitação e atualização que lhe forem oferecidas;

l)  Assessorar o Coordenador do Curso e mantê-lo informado sobre o
desenvolvimento das atividades do curso no polo;

m)  Acompanhar  as  atividades  acadêmicas  do  curso,  cuidando  dos  registros  de
informação local;

n) Gerenciar as atividades presenciais no polo.

3.2 O Professor Mediador Presencial deverá:

a)  Atender aos estudantes no polo, estabelecendo um calendário com o
Coordenador de Polo para  encontros  de  estudos  presenciais  em  grupo  ou



atendimento individual;

b) Estabelecer e promover contato permanente com os estudantes;

c) Elaborar e acompanhar com os estudantes os seus planos de estudo;

d) Participar e auxiliar o Professor Formador nas atividades presenciais;

e) Elaborar os relatórios de regularidade dos estudantes;

f) Participar da aplicação das avaliações, quando solicitado;

g)  Participar das capacitações e reuniões agendadas pela Coordenação de
Mediação, de polo e de curso;

h) Acompanhar e  fazer cumprir  os prazos estabelecidos  para as atividades  que
serão desenvolvidas, de acordo com os cronogramas apresentados;

i) Acompanhar e apoiar a atuação dos estudantes no AVA –  Ambiente Virtual  de
Aprendizagem;

j) Enviar mensagem de lembrete aos estudantes sempre que tiver programada
uma atividade presencial ou demais atividades importantes;

k)  Comunicar-se com os estudantes que estiverem ausentes por um período
superior a 7 (sete) dias, através de mensagem no AVA, e-mail, telefone, para
coletar informações sobre os motivos  de  suas  dificuldades  em participar  das
atividades;

l) Elaborar relatório mensal, citando as atividades desenvolvidas no período, as
dificuldades encontradas, dificuldades apresentadas pelos estudantes e suas
justificativas, bem como sugestões para melhoria do atendimento;

m)  Entregar relatório mensal de atividades ao Coordenador de Mediação com
cópia ao Coordenador de Polo;

n) Dar suporte aos estudantes em relação ao uso do laboratório de informática, 
ambiente para estudo ou aula prática;

o) Enviar relatório semanal sobre a participação dos estudantes ao Coordenador de 
Polo.

 4. DOS REQUISITOS BÁSICOS 

a) Ser brasileiro nato ou naturalizado, ou estrangeiro com visto permanente;

b)  Possuir graduação em Pedagogia ou Licenciatura e comprovar
e xperiência de atuação em EAD;

d) Possuir, no mínimo, pós-graduação LATO SENSU;

e) Ter conhecimento e experiência no uso de computador e suas ferramentas:
Internet, e-mail, ambiente Moodle, chat, fórum, etc.;

f) Ter disponibilidade de 20 (vinte) horas semanais para desenvolver as atividades
estabelecidas no Calendário Acadêmico do Curso.



 5 DAS INSCRIÇÕES 

5.1 A inscrição é gratuita e deverá ser feita conforme procedimentos a seguir:

a) Acessar o site do IFNMG http://ead.ifnmg.edu.br/processo_seletivo   no
qual estarão disponíveis, online, este Edital e o formulário de inscrição;

b) Preencher integralmente o formulário de inscrição, em todos os seus passos, de
acordo com as instruções constantes no mesmo;

5.2 O candidato terá direito a apenas uma única inscrição no Processo Seletivo;

5.3 Para formalizar a inscrição, o candidato deve fazer sua inscrição na  página
http://ead.ifnmg.edu.br/processo_seletivo         e, em seguida, enviar, em um único
arquivo, no formato PDF,  até último dia de inscrição, para o  e-mail
editaisceadifnmg@gmail.com a  documentação  indicada,  obrigatoriamente  na
sequência a seguir:

a) Comprovante de inscrição (imagem da tela); 

b) Comprovante de endereço;

c) Documento de identificação oficial com foto;

d) Cadastro de Pessoa Física (CPF);

e) Diploma ou histórico escolar com data de colação da graduação;

f) Certificado de conclusão ou histórico escolar de Pós graduação;

g) Documentos comprobatórios de acordo com o item 6.1 deste Edital.

5.5 Será eliminado do Processo Seletivo, sem prejuízo das sanções penais cabíveis, o
candidato que:

a) Cometer falsidade ideológica com prova documental

b)  Utilizar-se  de  procedimentos ilícitos, devidamente  comprovados por meio
eletrônico, estatístico, visual ou grafológico;

c) Burlar ou tentar burlar quaisquer das normas definidas neste Edital;

d)  Dispensar  tratamento  inadequado,  incorreto  ou  descortês  a  qualquer  pessoa
envolvida no Processo Seletivo;

e)  Perturbar,  de  qualquer  modo,  a  ordem  dos  trabalhos  relativos  ao  Processo
Seletivo;

f)  Não anexar, no prazo estabelecido neste Edital, a documentação conforme
descrito no item 5.4.

 6 DA SELEÇÃO E DA CLASSIFICAÇÃO 

6.1 O preenchimento da lista de Cadastro de Reserva dar-se-á por meio de processo
classificatório e eliminatório, e será realizado por análise do currículo de cada
candidato. Para efeito de avaliação de currículo acadêmico, considerar-se-ão os

http://ead.ifnmg.edu.br/processo_seletivo
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documentos especificados no quadro a seguir:

TABELA DE PONTUAÇÃO 

CRITÉRIOS PONTUAÇÃO

1

EXPERIÊNCIA  PROFISSIONAL  COMPROVADA  PELA

ATUAÇÃO  EM  CURSOS  NA  MODALIDADE  DE

EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA. Será atribuído 1(um) ponto para

cada  MÊS.  Não serão  pontuados  períodos  concomitantes,  bem

como o tempo de experiência comprovada neste item não poderá

ser  utilizado  para  fins  de  pontuação  em  qualquer  outro

item/critério.

Máximo  de  30

meses  (30

pontos)

2

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL DOCENTE (exceto  estágio):

será atribuído 01 (um) ponto para cada MÊS na docência,  em

qualquer  modalidade  e  nível  de  Educação,  devidamente

comprovada. Será levado em consideração o tempo de exercício

em  tutoria  (presencial  e  a  distância).  Não  serão  pontuados

períodos  concomitantes,  bem  como  o  tempo  de  experiência

comprovada  neste  item  não  poderá  ser  utilizado  para  fins  de

pontuação em qualquer outro item/critério.

Máximo de 20

meses (20

pontos)

3

TITULAÇÃO (concluída): será atribuído, não cumulativamente:

30(trinta)  pontos para doutorado, 25(vinte e cinco) pontos para

mestrado.

Máximo de 30

pontos

Pontuação geral: 80 pontos

6.2 O processo seletivo será conduzido por uma Comissão de Seleção designada pela

Coordenação-Geral da UAB/IFNMG.

6.3  A classificação do processo seletivo obedecerá à ordem decrescente do total  de

pontos obtidos.

6.4 Na hipótese  de igualdade no total de pontos entre os candidatos, adotar-se-ão, na

sequência indicada, os seguintes critérios para o desempate:

a) Idade mais elevada;

 



 7 DO CRONOGRAMA 

ITEM DESCRIÇÃO DATAS

1 Publicação do edital 11/10/2018

2 Período das inscrições 16 a 22/10/2018

3 Resultado preliminar 23/10/2018

4 Recursos 24/10/2018

5 Divulgação da análise dos recursos 29/10/2018

6 Homologação e publicação do resultado final 31/10/2018

 8 DOS RECURSOS 

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

página  eletrônica  da  Diretoria  de  Educação  a  Distância  do  IFNMG:

http://ead.ifnmg.edu.br, obedecendo ao cronograma apresentado no item 7.

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

formulário  eletrônico  que  será  disponibilizado  na  página  da  Diretoria  de Educação  a

Distância do IFNMG: http://ead.ifnmg.edu.br, obedecendo ao cronograma apresentado no

item 7.

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

8.4 A Comissão de Processo Seletivo da UAB/IFNMG ficará responsável pela análisedos

recursos  apresentados  nas  etapas  desta  seleção  bem  como  o  julgamento  dos  casos

omissos e/ou situações não previstas neste edital.

8.5 Os demais candidatos classificados que não forem convocados permanecerão em

lista de espera e poderão ser convocados posteriormente.

 9 DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

9.1 Os casos omissos e  as situações não previstas no presente Edital serão analisados

pela Comissão-Geral da UAB/IFNMG.

Montes Claros (MG), 11 de outubro de 2018.

PROFº. ANTÔNIO CARLOS SOARES MARTINS 
Diretor do Centro de Referência em Formação e Educação a Distância/IFNMG

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

