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EDITAL Nº 321 DE 04 DE SETEMBRO DE 2017 

 
 
 

SELEÇÃO SIMPLIFICADA DE BOLSISTA PARA FORMAÇÃO DE CADASTRO DE RESERVA DE 

VAGA PARA O ENCARGO DE PROFESSOR FORMADOR PARA ATUAR NO CURSO SUPERIOR 

DE LICENCIATURA EM PEDAGOGIA NA MODALIDADE A DISTÂNCIA – SISTEMA 

UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL (UAB) 

 

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

GERAIS-IFNMG, torna pública a abertura das inscrições ao processo de seleção simplificada para 

formação de cadastro de reserva de vagas para o encargo de Professor Formador, a fim de atuar 

no curso superior de Licenciatura em Pedagogia, na modalidade a distância - Sistema 

Universidade Aberta do Brasil (UAB), a ser ofertado pelo Centro de Referência em Formação e 

Educação a Distância - CEAD do IFNMG, atendendo à necessidade temporária de excepcional 

interesse público, conforme segue: 

 

1 DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

1.1 O Processo Seletivo será regido por este Edital e tem como objetivo selecionar profissionais de 

Nível Superior, interessados em desempenhar o encargo de Professor Formador para atuar no curso 

superior de Licenciatura em Pedagogia, no Sistema Universidade Aberta do Brasil (UAB) no 

âmbito do Instituto Federal do Norte de Minas Gerias (IFNMG). 

1.2 Ao efetivar a inscrição, o candidato declara estar ciente do conteúdo deste Edital e acata na 

íntegra suas disposições; 

1.3 A participação no Programa do presente Edital não implicará redução das atividades 

normalmente desempenhadas pelo candidato na sua Instituição de origem; 

1.4 De acordo com o Art. 5º da Portaria CAPES nº 183, de 21 de outubro de 2016 será vedado o 

pagamento de bolsas pelo Sistema UAB ao participante que possuir bolsas cujo pagamento tenha 

por base a Lei Nº 11.273/2006 e com outras bolsas concedidas pela CAPES, CNPq ou FNDE, 

exceto quando expressamente admitido em regulamentação própria. É vedado ainda o recebimento 

de mais de uma bolsa do Sistema UAB referente ao mesmo mês, ainda que o bolsista tenha 

exercido mais de uma função no âmbito do Sistema UAB. 

1.5 O (a) candidato (a) que, por qualquer motivo, deixar de atender às normas e às recomendações 

estabelecidas será automaticamente eliminado desta seleção; 
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1.6 O presente Processo Seletivo Simplificado terá validade de 1 (um) ano, a contar da data de 

publicação do resultado final, prorrogável por igual período. 

1.7 Dúvidas e informações poderão ser encaminhadas para o e-mail 

selecaoprof.uabifnmg@gmail.com . 

 

2 DO PROGRAMA 

2.1 Instituído pelo Decreto nº 5.800, de 8 de junho de 2006 a UAB é um sistema integrado por 

universidades públicas que oferece cursos de nível superior para camadas da população que têm 

dificuldade de acesso à formação universitária, por meio do uso da metodologia da educação a 

distância. 

 

3 DO ENCARGO, ATRIBUIÇÕES, REMUNERAÇÃO DA BOLSA E VAGAS 

3.1 Conforme a Portaria CAPES nº 183, de 21/10/2016, Portaria CAPES nº 15 de 

23/01/2017e Instrução Normativa CAPES nº 2 de 19/04/2017, bem como as normas 

institucionais do CEAD/IFNMG, o Professor Formador da UAB/IFNMG deve atuar em atividades 

típicas de ensino, participantes de projetos de pesquisa e de desenvolvimento de metodologias de 

ensino na área de formação inicial e continuada de professores de educação básica no âmbito do 

Sistema UAB e suas principais atribuições serão: 

a) conhecer o Projeto Pedagógico do Curso; 

b) planejar, ministrar e avaliar a disciplina; 

c) desenvolver, adequar e disponibilizar, para o Coordenador de curso, os conteúdos dos 

materiais didáticos para as mídias impressas e digitais, auxiliando a multifuncional da 

UAB/IFNMG; 

d) planejar as atividades da fase presencial intensiva; 

e) planejar, coordenar e avaliar os seminários e atividades práticas; 

f) planejar e acompanhar as atividades à distância; 

g) orientar os tutores a distância e presencial; 

h) gravar videoaulas no Centro de Referência em Formação e Educação a Distância 

(CEAD/IFNMG) em Montes Claros-MG, conforme a necessidade de cada disciplina, dia e horário 

programado pela coordenação do curso; 

i) planejar e orientar as atividades de nova oportunidade da aprendizagem e banco de questões; 

j) colaborar na organização para aplicação das Avaliações; 

k) quando não utilizar material didático próprio: selecionar bem os adequados às necessidades 

e realidades da turma e atentar à não violação dos direitos autorais; 

mailto:selecaoprof.uabifnmg@gmail.com
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l) registrar e/ou orientar o tutor a distância no registro de conteúdo, a frequência e o 

aproveitamento dos acadêmicos nas avaliações, no Diário Eletrônico e colaborar no 

preenchimento deste, quando necessário; 

m) apresentar ao Coordenador de curso, ao final da disciplina ofertada, relatório do desempenho 

dos estudantes e do desenvolvimento da disciplina; 

n) elaborar relatórios sobre as atividades de ensino no âmbito de suas atribuições para 

encaminhamento à Coordenação Geral da UAB/IFNMG, ou quando solicitado; 

o) atender a outras demandas inerentes ao curso, quando solicitado pela coordenação do curso. 

 

3.2 A forma de concessão da retribuição financeira pelo exercício do encargo de Professor 

Formador, atribuições, vedações quanto à vinculação ou exercício da função e requisitos para 

vinculação como bolsista são determinados pelas Portarias CAPES nºs183/2016 e 15/2017 e 

Instrução Normativa CAPES nº 2 de 19/04/2017. 

3.3 Os valores das bolsas que trata o subitem 3.2 obedecerão aos seguintes parâmetros de 

distribuição da carga horária semanal dedicada ao encargo de Professor Formador da UAB e 

respectivos valores: 

3.3.1 Professor Formador I- valor de R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais) ao Professor Formador 

com experiência de 3 (três) anos no magistério superior; 

3.3.2 Professor Formador II- valor de R$ 1.100,00 (mil e cem reais) ao Professor Formador com 

formação mínima em nível de mestrado com experiência de 1 (um) ano no magistério. 

3.4  O período de duração e o número das bolsas será proporcional à carga horária da disciplina 

sob responsabilidade do professor. O bolsista estará vinculado ao Sistema Universidade Aberta do 

Brasil (Professor Formador), durante o período de vigência da disciplina, não gerando vínculo 

empregatício com o IFNMG. 

3.5 O candidato selecionado deverá cumprir sua carga horária conforme cronograma estabelecido 

previamente pela coordenação do curso. 

3.6 A bolsa será suspensa em todos os afastamentos do bolsista, podendo o tempo do vínculo, ser 

inferior ao previsto, ou mesmo sofrer interrupção, conforme a necessidade da UAB/IFNMG. A 

interrupção, suspensão ou exclusão do vínculo do bolsista será automaticamente, após constatação 

do não cumprimento de alguma das ações previstas no Item 3.1 do presente Edital e Termo de 

Compromisso/ficha de cadastramento assinado e encaminhado à CAPES. 

 

4 DOS PRÉ-REQUISITOS DO (A) CANDIDATO (A) 

4.1 São condições para composição do cadastro de reservas deste edital candidatos que cumpram 
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todas as condições gerais e específicas descritas abaixo: 

4.1.1 Professor Formador I: possuir a formação exigida no anexo I e experiência mínima de 3 (três) 

anos no magistério superior comprovada (contracheque, declaração da instituição em papel 

timbrado ou carteira de trabalho), de acordo com a Lei nº 11.273/2006 e as Portarias CAPES nº 

183/2016 e 15/2017, ou; 

4.1.2 Professor Formador II: possuir a formação exigida no anexo I, pós-graduação Stricto Sensu e 

experiência mínima de 1 (um) ano no magistério superior comprovada (contracheque, declaração 

da instituição em papel timbrado ou carteira de trabalho), de acordo com a Lei nº 11.273/2006 e as 

Portarias CAPES nº 183/2016 e 15/2017; 

4.1.3 Ter disponibilidade para cumprimento da carga horária total da disciplina e atendimento das 

demandas inerentes ao cargo. 

4.1.4 Ter conhecimento e habilidade na utilização da internet e ferramentas tecnológicas da 

informação e da comunicação. 

4.1.5  Não receber nenhuma outra bolsa de fomento governamental ou institucional, de acordo com 

a Lei no 11.273/2006 e a Portaria CAPES nº 183/2016. 

 

5 DAS VAGAS 

5.1 O Processo Seletivo é para formação de cadastro de reserva e as vagas serão preenchidas a 

depender da demanda do curso. 

5.2 A classificação não caracteriza obrigatoriedade de contratação para a realização das atribuições 

pelo profissional e consequente percepção de bolsa. 

5.3 No prazo de validade do edital, o IFNMG poderá convocar candidatos classificados, conforme 

necessidade do programa. 

 

6 DO CRONOGRAMA DE SELEÇÃO 

 

6.1 A seleção dos candidatos a Professores Formadores, a fim de atuar no curso superior de 

Licenciatura em Pedagogia na modalidade a distância do IFNMG, seguirá conforme cronograma 

abaixo. 
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Quadro 1- Descrição das etapas e datas do Processo Seletivo. 

ITEM DESCRIÇÃO DATAS/PERÍODOS 

6.1.1 Publicação do edital 04/10/2017 

6.1.2 Período das Inscrições 06/10/17 a 15/10/2017 

6.1.3 Resultado Preliminar 17/10/2017 

6.1.4 Recursos 18/10/2017 

6.1.5 Publicação da análise de recursos 20/10/2017 

6.1.6 Homologação e Publicação do resultado 20/10/2017 

6.1.7 Convocação 1ª chamada – análise documental 23/10/2017 

 

 

7 DAS INSCRIÇÕES 

7.1 O período das inscrições é de 06 à 15/10/2017. 

7.2 As inscrições serão realizadas exclusivamente mediante o preenchimento de formulário 

eletrônico disponibilizado na página do CEAD/IFNMG, http://www.ifnmg.edu.br/cead, até às 23 

horas do dia 15/09/2017. 

7.3 Cada candidato poderá realizar até duas inscrições, desde que não seja para concorrer 

às disciplinas ofertadas no mesmo período do curso. 

7.4 O candidato, ao efetivar sua inscrição, declara acatar na íntegra as normas deste edital. 

 

8 DA SELEÇÃO E CLASSIFICAÇÃO 

8.1 O processo de seleção simplificada se dará por meio de avaliação curricular conforme descrição 

da tabela a seguir: 

 

Quadro 2- TABELA DE PONTUAÇÃO 

CRITÉRIOS 
 

PONTUAÇÃO 

1 EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL COMPROVADA PELA 
ATUAÇÃO NA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL UAB, 
PRONATEC (bolsa formação, REDE E-TEC BRASIL,  
PROFUNCIONÁRIO E IDIOMAS SEM FRONTEIRAS), como: 
Coordenador(a) Geral ou Adjunto, Coordenador(a) de curso, 

Máximo de 12 meses 
(12 pontos) 

 

http://www.ifnmg.edu.br/cead
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Coordenador(a) de tutoria, Coordenador(a) de polo, Supervisor 
de cursos, Professor Formador, Professor Conteudista, Tutor 
(presencial e a distância) de cursos ofertados na metodologia a 
distância. Será atribuído 1(um) ponto para cada MÊS. Não 
serão pontuados períodos concomitantes em diferentes 
atividades bem como o tempo de experiência comprovada neste 
item não poderá ser utilizado para fins de pontuação em 
qualquer outro item/critério. 
 

2 EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL DOCENTE (exceto estágio): 
será atribuído 01(um) ponto para cada TRIMESTRE completo 
na docência do magistério superior na modalidade presencial ou 
a distância devidamente comprovada. Não serão pontuados 
períodos concomitantes em diferentes atividades bem como o 
tempo de experiência comprovada neste item não poderá ser 
utilizado para fins de pontuação em qualquer outro item/critério 
 

Máximo de 3 anos  
(12 pontos) 

 

3 TITULAÇÃO (concluída): serão atribuídos, não 
cumulativamente: 30 (trinta) pontos para doutorado, 25 (vinte e 
cinco) pontos para mestrado e 15 (quinze) pontos para 
especialização.  

Máximo de 30 pontos 

 
Pontuação geral: 54 pontos 

 

9 DA PUBLICAÇÃO DO RESULTADO 

9.1 A lista dos candidatos classificados em resultado preliminar e resultado final, pós-recursos, será 

divulgada na página do CEAD/IFNMG no endereço http://ead.ifnmg.edu.br/processo_seletivo, 

conforme cronograma no item 6 deste edital. 

 

10 DO RECURSO 

10.1 O candidato poderá apresentar recursos ao resultado preliminar, conforme a data descrita no 

item 6.1. 

10.2 Os recursos  deverão ser encaminhados unicamente através de formulário eletrônico que será 

disponibilizado no sítio eletrônico http://ead.ifnmg.edu.br/processo_seletivo, conforme Quadro 1. 

10.3 Os recursos serão apreciados e julgados no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas. 

10.4 Não serão aceitos recursos extemporâneos, inconsistentes que não atendam às exigências 

e/ou fora de qualquer uma das especificações estabelecidas no presente Edital. Os recursos assim 

recebidos serão preliminarmente indeferidos. 

10.5 Em hipótese alguma será aceito revisão de recurso ou recurso de recurso. 

 

11 DA CONVOCAÇÃO 

http://ead.ifnmg.edu.br/processo_seletivo
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11.1 A convocação de candidatos para exercerem a função de Professor Formador obedecerá a 

classificação dos inscritos para melhor atender à necessidade dos cursos ofertados pelo IFNMG. 

11.2 Havendo desligamento do Professor, facultar-se-á ao CEAD/IFNMG, substituí-lo convocando 

outro candidato inscrito, observando os requisitos necessários para a função. 

11.3 No ato da convocação, o candidato deverá apresentar todos os documentos comprobatórios 

relacionados abaixo, observando o prazo e o local estabelecido pelo CEAD/IFNMG: 

a) Documento de identificação com foto; 

b) CPF; 

c) Diploma de Graduação ou Declaração de Conclusão de Curso com data de colação de Grau 

(conforme exigência do ANEXO I). 

d) Histórico escolar de graduação (conforme exigência do ANEXO I). 

e) Certificado e histórico de Pós-graduação Stricto Sensu (conforme exigência do ANEXO I); 

f) Contracheque ou declaração da instituição ou carteira de trabalho que comprove, no mínimo, 

1(um) ano de experiência como docente ou coordenador. 

g) Todos os documentos que comprovem a pontuação obtida, de acordo Tabela de Pontuação 

(Quadro 2). 

h) Comprovante de endereço. 

i) Formulário de Cadastramento de Bolsistas da Universidade Aberta do Brasil, que será 

disponibilizado e preenchido no momento da entrega da documentação. 

j) Declaração de que não recebe nenhuma outra bolsa de fomento governamental ou 

institucional, em conformidade com os impedimentos impostos pela Lei no 11.273/2006 e a 

Portaria CAPES nº 183/2016, que será disponibilizado e preenchido no momento da entrega 

da documentação (Anexo II). 

k) Declaração de disponibilidade para desenvolver atividades docentes que será 

disponibilizado e preenchido no momento da entrega da documentação (Anexo III). 

 

11.3.1 Os documentos dos itens a, b, c, d, e, f, g e h deverão ser fotocópias autenticadas (legíveis 

e sem rasuras), podendo ser autenticadas no Centro de Referência em Formação e Educação a 

Distância (CEAD), desde que sejam apresentados os documentos originais, legíveis e sem rasuras. 

11.3.2 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. 

11.3.3 Não será aceito o envio de documentação via Correios ou qualquer outro meio, o próprio 
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candidato deverá comparecer ou terceiro que o represente mediante procuração simples, com a 

apresentação de documento de identificação com foto do procurador. 

 

12 DA CAPACITAÇÃO PEDAGÓGICA E TECNOLÓGICA 

12.1 O curso de capacitação de Professor Formador será realizado conforme cronograma e local 

oportunamente definidos e divulgados, sendo obrigatória a participação. 

12.2 O candidato convocado que não participar do curso de capacitação, por qualquer motivo, ou 

obtiver frequência inferior a 80% da carga horária, será automaticamente substituído pelo candidato 

seguinte, obedecendo à ordem de classificação. 

 

13 AS DISPOSIÇÕES FINAIS 

13.1 A inscrição do candidato implicará no conhecimento das instruções contidas neste Edital e que 

expressamente concorda com os seus termos. 

13.2 O candidato que prestar informação falsa ou inexata, em qualquer documento, ainda que 

verificada posteriormente, será excluído do processo seletivo e, caso tenha sido aprovado, será 

desvinculado do programa. 

13.3 Os candidatos classificados neste edital poderão ser chamados quando se caracterizar a 

necessidade. 

13.4 Em qualquer etapa do processo seletivo será excluído o candidato que utilizar meio 

fraudulento, meio ilícito ou proibido. 

13.5 Todas as despesas decorrentes da participação em qualquer fase do Processo Seletivo 

serão de inteira responsabilidade do candidato. 

13.6 Aos candidatos classificados não serão pagas diárias ou qualquer outra forma de custeio, 

quando o mesmo for convocado para o nivelamento das disciplinas e/ou reuniões administrativas 

e/ou didático - pedagógicas no âmbito da UAB/IFNMG. 

13.7 O IFNMG divulgará, quando necessário, normas complementares e avisos especiais, disponí-

veis no endereço: http://ead.ifnmg.edu.br/processo_seletivo. 

13.8 O IFNMG reserva-se o direito de convocar outros candidatos, seguindo a lista de classifica-

ção, caso o candidato convocado não compareça para a apresentação de documentação, Capaci-

tação Tecnológica e Pedagógica ou a qualquer outra solicitação feita pelo IFNMG através de pu-

blicação no site.  

13.9 É de responsabilidade exclusiva do candidato informar-se acerca de editais, normas comple-

mentares, avisos, portarias e chamadas oficiais da Chamada Pública e de todas as etapas da con-

firmação de vaga.  
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13.10 Incorporar-se-ão a este edital, para todos os efeitos, quaisquer normas complementares que 

venham a ser publicados no portal eletrônico do IFNMG.  

 

 
Montes Claros/MG, 04 de Setembro de 2017. 

 
 
 
 

Prof. Antônio Carlos Soares 

Diretor de Educação a Distância/IFNMG
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ANEXO I 

 

CURSO: licenciatura em PEDAGOGIA 

3º PERÍODO/ 2º SEMESTRE DE 2018 FORMAÇÃO MÍNIMA EXIGIDA** CH Nº DE VAGAS 

Fundamentos da Educação Infantil 
Licenciatura em Pedagogia com Pós-graduação Stricto Sensu 
em Educação  

60h 
 

CR* 

Currículos e Diversidade Cultural 
Licenciatura em Pedagogia com Pós-graduação Stricto Sensu 
em Educação  

80h 
 

CR* 

Didática I 
Licenciatura em Pedagogia com Pós-graduação Stricto Sensu 
em Educação  

80h 
 

CR* 

Política Educacional Brasileira 
Licenciatura em Pedagogia com Pós-graduação Stricto Sensu 
em Educação  

60h 
 

CR* 

Tecnologia Aplicada à Educação 
Licenciatura em Pedagogia com Pós-graduação Stricto Sensu 
em Educação  

60h 
 

CR* 

Pratica de Ensino III: A escola como espaço 
de análise e pesquisa 

Licenciatura em Pedagogia com Pós-graduação Stricto Sensu 
em Educação  

60h 
 

CR* 

4º PERÍODO/ 1º SEMESTRE DE 2018 FORMAÇÃO MÍNIMA EXIGIDA** CH Nº DE VAGAS 

Didática II 
Licenciatura em Pedagogia com Pós-graduação Stricto Sensu 
em Educação  

80h 
 

CR* 

Fundamentos e Metodologia da Ciências 
Aplicada à Educação Infantil 

Licenciatura em Pedagogia com Pós-graduação Stricto Sensu 
em Educação  

60h 
 

CR* 

Fundamentos e Metodologia da Língua Licenciatura em Pedagogia com Pós-graduação Stricto Sensu 80h CR* 
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Portuguesa Aplicada à Educação Infantil em Educação   

Fundamentos e Metodologia da Sociedade 
Aplicada à Educação Infantil (História e 
Geografia) 

Licenciatura em Pedagogia com Pós-graduação Stricto Sensu 
em Educação  

60h 
 

CR* 

Fundamentos e Metodologia da Matemática 
Aplicada à Educação Infantil 

Licenciatura em Pedagogia com Pós-graduação Stricto Sensu 
em Educação  

80h 
 

CR* 

Pratica de Ensino IV: Educação, trabalho e 
sustentabilidade 

Licenciatura em Pedagogia com Pós-graduação Stricto Sensu 
em Educação  

60h 
 

CR* 

* Cadastro de Reserva de vagas. 

** Respeitando o item 4 do Edital.
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ANEXO II 

 

DECLARAÇÃO DE NÃO RECEBIMENTO DE BOLSA/AUXÍLIO INCOMPATÍVEL COM O 

SISTEMA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL 

 
 
Pela presente DECLARAÇÃO, eu _______________________________________(a), RG 

nº: ________________________, CPF nº: _____________________ Matrícula nº:  

___________________, ocupante do cargo de ________________________________  do 

Quadro de Pessoal do _________________________________________, declaro  que 

não recebo nenhuma outra bolsa/auxílio incompatível com as bolsas do Sistema aberto do 

Brasil (UAB). 

 

DECLARO, sob minha inteira responsabilidade, serem exatas e verdadeiras as informações 

aqui prestadas, sob pena de responsabilidade administrativa civil e penal e, imediata 

exclusão do programa. 

 

 

_____________, _____ de ________________ de ________. 

 

 

________________________________ 

Assinatura do(a) candidato(a 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

Ministério da Educação 
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica 

Instituto Federal do Norte de Minas Gerais 
Diretoria de Educação a Distância 

 

 

 

ANEXO III 

 

DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE 

 

Pela presente DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE, eu__________________________ 

__________________________________, RG nº_______________________________, 

CPF  nº____________ Matrícula SIAPE (caso servidor federal) nº__________________, 

ocupante do cargo de____________________________________do Quadro de Pessoal  

do(a) ___________________________________________________, em  exercício na(o) 

__________________________________________, declaro ter disponibilidade para 

participação nas atividades no âmbito da Universidade Aberta do Brasil (UAB) no âmbito 

do Instituto Federal do Norte de Minas Gerais (IFNMG). 

 

DECLARO, sob minha inteira responsabilidade, serem exatas e verdadeiras as informações 

aqui prestadas, sob pena de responsabilidade administrativa civil e penal e,  estou ciente 

que, nos termos do Decreto nº 5.800/2006 e da Portaria CAPES nº 183/2016 e 15/2017,  e as 

horas  trabalhadas, quando desempenhadas durante a minha jornada de trabalho, deverão 

ser  compensadas. 

 

 

___________________, de _______ de _______________ de __________ 

 

 

_________________________ 

Assinatura 

 

 

 

 

 


