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RETIFICAÇÃO I 

 

EDITAL Nº 16 DE 27 DE DEZEMBRO DE 2019 

 
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA FORMAÇÃO DE CADASTRO DE 
RESERVA PARA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR PARA ATUAR EM CURSOS 
SUPERIORES NO ÂMBITO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL – 
UABTECNOLÓGICA  
 
  
O DIRETOR DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM FORMAÇÃO E EDUCAÇÃO A 

DISTÂNCIA DO INSTITUTO FEDERAL DO NORTE DE MINAS GERAIS (IFNMG), 

Professor Antônio Carlos Soares Martins no uso das atribuições que lhe foram conferidas 

pela Portaria Reitor – IFNMG nº 978, de 17 de julho de 2018, torna pública a RETIFICAÇÃO 

I do Edital nº 16 de 27 de dezembro de 2019, que passa a vigorar com a seguinte redação: 

 

 

I – ONDE SE LÊ: 

 

(…) 

 

Quadro 1- Vagas e requisitos mínimos exigidos para participação no Processo Seletivo. 

 

Área Vaga Requisitos Mínimos 

 

 

 

I - Desenvolvimento e Suporte 

de Conteúdos no Ambiente 

Virtual de Aprendizado - AVA 

 

 

 

Cadastro 

de reserva 

I - Graduação em qualquer área do conhecimento 

(com pós-graduação lato sensu ou curso técnico na 

área de informática); ou graduação na área de 

computação.  

II- Experiência mínima de 3 (três) anos no magistério 

superior; ou formação mínima em nível de mestrado 

e experiência mínima de 1 (um) ano no magistério 

superior. 

 

 

II - Desenvolvimento de 

conteúdo educacional 

audiovisual 

 

 

Cadastro 

de reserva 

I - Graduação em qualquer área do conhecimento 

com experiência em produção de material 

audiovisual para EAD.  

II- Experiência mínima de 3 (três) anos no magistério 

superior; ou formação mínima em nível de mestrado 

e experiência mínima de 1 (um) ano no magistério 

superior. 

 

4 DAS ATRIBUIÇÕES, REMUNERAÇÃO DA BOLSA E ENCARGO  
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4.1 Das atribuições do bolsista da Equipe Multidisciplinar:  

 

I – Área: Desenvolvimento e Suporte de Conteúdos no Ambiente Virtual de Aprendizado – 

AVA: desenvolvimento de materiais digitais para divulgação e funcionamento dos cursos na 

modalidade a distância, elaboração e aplicação de projetos de pesquisa e extensão para o 

uso das tecnologias de informação e comunicação, Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) 

e outras ferramentas vinculadas às ações do CEAD/IFNMG; gerenciamento de 

webconferência, transmissão de eventos on-line e transformação em materiais didáticos 

digitais; colaboração nas atividades de capacitação dos projetos formativos do 

CEAD/IFNMG; elaboração, suporte e gerenciamento de plataformas on-line e atualização de 

dados, aplicação de projetos visuais e da informação para as páginas vinculadas aos cursos 

e projetos do CEAD/IFNMG e suporte de sistemas acadêmicos.  

II - Área: Desenvolvimento e Suporte de conteúdo educacional audiovisual: estruturar 

conteúdos, roteirizar, tratar vídeos e imagens em softwares de edição; revisar o conteúdo de 

acordo com as necessidades de aprendizagem, organizar e disponibilizar conteúdo 

audiovisual em repositórios locais ou em nuvem; apoiar a realização de webconferência, 

transmissão de eventos on-line e transformação em materiais didáticos digitais. 

 

 

(…) 

 

 

I – LEIA-SE: 

 

(…) 

 

Quadro 1- Vagas e requisitos mínimos exigidos para participação no Processo Seletivo. 

 

Área Vaga Requisitos Mínimos 

 

 

 

I - Desenvolvimento e Suporte 

de Conteúdos no Ambiente 

Virtual de Aprendizado - AVA 

 

 

 

Cadastro de 

reserva 

I - Graduação em qualquer área do conhecimento 

(com pós-graduação lato sensu ou curso técnico na 

área de informática); ou graduação na área de 

computação.  

II- Experiência mínima de 3 (três) anos no magistério 

superior; ou formação mínima em nível de mestrado 

e experiência mínima de 1 (um) ano no magistério 

superior. 

 

II - Desenvolvimento de 

conteúdo educacional 

audiovisual 

 

 

Cadastro de 

reserva 

I - Graduação em qualquer área do conhecimento 

com experiência em produção de material 

audiovisual para EAD.  

II- Experiência mínima de 3 (três) anos no magistério 

superior; ou formação mínima em nível de mestrado 
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e experiência mínima de 1 (um) ano no magistério 

superior. 

 

 

 

 

III - Apoio Pedagógico 

 

 

 

 

Cadastro 

de reserva 

I - Licenciatura em qualquer área do 

conhecimento ou Graduação em qualquer área 

do conhecimento com pós-graduação lato sensu 

em EAD.  

II - Experiência mínima de 3 (três) anos no 

magistério superior; ou formação mínima em 

nível de mestrado e experiência mínima de 1 (um) 

ano no magistério superior.  

III - Experiência em Equipe Multidisciplinar em 

EAD de no mínimo 1 (um ano). 

 

 

IV - Apoio Pedagógico - 

LIBRAS 

 

 

Cadastro 

de reserva 

I - Graduação em qualquer área do conhecimento 

com proficiência em Libras.  

II - Experiência mínima de 3 (três) anos no 

magistério superior; ou formação mínima em 

nível de mestrado e experiência mínima de 1 (um) 

ano no magistério superior. 

 

4 DAS ATRIBUIÇÕES, REMUNERAÇÃO DA BOLSA E ENCARGO  

 

4.1 Das atribuições do bolsista da Equipe Multidisciplinar:  

 

I – Área: Desenvolvimento e Suporte de Conteúdos no Ambiente Virtual de Aprendizado – 

AVA: desenvolvimento de materiais digitais para divulgação e funcionamento dos cursos na 

modalidade a distância, elaboração e aplicação de projetos de pesquisa e extensão para o 

uso das tecnologias de informação e comunicação, Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) 

e outras ferramentas vinculadas às ações do CEAD/IFNMG; gerenciamento de 

webconferência, transmissão de eventos on-line e transformação em materiais didáticos 

digitais; colaboração nas atividades de capacitação dos projetos formativos do 

CEAD/IFNMG; elaboração, suporte e gerenciamento de plataformas on-line e atualização de 

dados, aplicação de projetos visuais e da informação para as páginas vinculadas aos cursos 

e projetos do CEAD/IFNMG e suporte de sistemas acadêmicos.  

 

II – Área: Desenvolvimento e Suporte de conteúdo educacional audiovisual: estruturar 

conteúdos, roteirizar, tratar vídeos e imagens em softwares de edição; revisar o conteúdo de 

acordo com as necessidades de aprendizagem, organizar e disponibilizar conteúdo 

audiovisual em repositórios locais ou em nuvem; apoiar a realização de webconferência, 

transmissão de eventos on-line e transformação em materiais didáticos digitais. 

 

III – Área: Apoio Pedagógico - Planejamento, coordenação e execução de ações 

voltadas a projetos educacionais/formativos no âmbito da Educação a Distância; 
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assessoria à coordenação do Programa Universidade Aberta do Brasil (UAB) nas 

atividades de gestão administrativa e pedagógica; Redação e revisão textual de 

documentos, e-mails, ofícios, memorando, comunicados, minutas de editais, materiais 

instrucionais e de demais processos de comunicação administrativa; Assessorar a 

Coordenação no que diz respeito às demandas do processo avaliativo, visando o 

cumprimento dos prazos e o fluxo contínuo das etapas que compõe o processo 

avaliativo; Estabelecer fluxo de informações e rotinas de registro; Identificar os 

problemas encontrados no Ambiente Virtual de Aprendizagem da UAB/CEAD/IFNMG;  

e as alternativas de soluções para tomada de decisões; Contribuir para a efetiva 

participação dos diversos agentes virtuais que utilizam a Plataforma Moodle do 

CEAD/IFNMG; Monitorar, acompanhar e supervisionar o acesso dos agentes virtuais, 

analisando o período de observação, o período da disciplina, os documentos 

necessários que devem conter nas salas virtuais e as atividades curriculares postadas 

no ambiente; Oferecer subsídios para a Coordenação em relação ao relatório de 

acesso ao Ambiente Virtual de Aprendizagem da UAB/CEAD/IFNMG; Acompanhar e 

subsidiar a elaboração e/ou reformulação dos projetos pedagógicos dos cursos que 

utilizam a modalidade a distância, após aprovação pelos órgãos competentes; 

Subsidiar o desenvolvimento e a implementação pedagógica dos processos de 

ensino/aprendizagem dos projetos na modalidade a distância da UAB/CEAD/IFNMG; 

especialmente quanto ao planejamento, acompanhamento e avaliação; Acompanhar 

pedagogicamente o trabalho realizado pelos Coordenadores de Curso com o objetivo 

de estimular o trabalho realizado com os acadêmicos; Prestar informações 

pedagógicas, sempre que solicitado pelos órgãos superiores do IFNMG; Participar e 

atuar nas atividades de capacitação desenvolvidas presencialmente e por meio do 

sistema virtual. 

IV – Área: Apoio Pedagógico – LIBRAS: Planejamento, coordenação e execução de 

ações voltadas a projetos educacionais/formativos do Curso de Licenciatura em 

Letras Libras no âmbito da UAB/IFNMG; assessoria à coordenação do Curso de 

Licenciatura em Letras Libras da UAB/IFNMG nas atividades de gestão administrativa 

e pedagógica; Acompanhar e subsidiar a elaboração e/ou reformulação do projeto 

pedagógico do curso de Licenciatura em Letras Libras da UAB/IFNMG; Acompanhar 
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pedagogicamente o trabalho realizado pelo Coordenador do Curso de Letras Libras 

com o objetivo de estimular o trabalho realizado com os acadêmicos; Participar e 

atuar nas atividades de capacitação desenvolvidas presencialmente e por meio do 

sistema virtual. 

(…) 

II – Os demais itens do Edital nº 16 de 27 de dezembro de 2019 permanecem sem 

alteração. 

 

Montes Claros/MG, 14 de janeiro de 2020. 

 
 

Antônio Carlos Soares Martins 
Diretor do Centro de Referência em Formação e Educação a Distância  

Portaria IFNMG nº 978 de 17 de julho de 2018 


