
Ministério da Educação
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Norte de Minas Gerais
Diretoria de Educação a Distância

EDITAL Nº 273, DE 07 DE AGOSTO DE 2018

SELEÇÃO  SIMPLIFICADA  DE  BOLSISTA  PARA  FORMAÇÃO  DE  CADASTRO  DE

RESERVA DE VAGAS PARA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR - ÁREA DE TECNOLOGIA DA

INFORMAÇÃO - PARA ATUAR NOS CURSOS DE FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA

(FIC), NA MODALIDADE A DISTÂNCIA, NO ÂMBITO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM

FORMAÇÃO E EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA (CEAD) DO INSTITUTO FEDERAL DO NORTE

DE MINAS GERAIS (IFNMG)

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 Equipe Multidisciplinar na

área de Tecnologia da Informação (TI),  a fim de atuar nos cursos de  Formação Inicial  e

Continuada (FIC): Maria da Penha vai a Escola, Inglês Básico, Espanhol Básico, Maquiador,

Libras Básico,  Libras Intermediário,  Ensino da Língua Brasileira  de Sinais,  Formação de

Professores para o Ensino de Português para Surdo e Cultura Afro-Brasileira e Indígena, na

modalidade  de  Educação  a  distância,  a  serem ofertados  pelo  Centro  de  Referência  em

Formação e Educação a Distância – CEAD/IFNMG, conforme segue: 

1. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

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

profissionais de nível médio e/ou de nível superior, interessados em desempenhar o encargo

de profissional  da Equipe Multidisciplinar na área de Tecnologia da Informação (TI)  para

atuar nos cursos de Formação Inicial e Continuada, ofertados pelo Centro de Referência em

Formação e Educação a Distância CEAD/IFNMG.

1.2 O Processo Seletivo fundamenta-se na legislação vigente e em diretrizes definidas pela

própria Instituição, as quais são:

1.2.1 Lei n° 11.892/2008 que, em seu Art. 5°, § 6°, autoriza os Institutos Federais a conceder



bolsas  de  pesquisa,  de  desenvolvimento,  de  inovação  e  de  intercâmbio  conforme

regulamentação por órgão técnico competente do Ministério da Educação;

1.2.2 Portaria n° 58/2014 - SETEC/MEC, publicada no Diário Oficial da União (DOU) de 21

de  novembro  de  2014,  que  regulamenta  a  concessão  de  bolsas  de  pesquisa,  de

desenvolvimento, de inovação e de intercâmbio no âmbito dos Institutos Federais;

1.2.3 Resolução n° 26/2017 - CONSUP/IFNMG, que aprova o Regulamento de concessão de

bolsas de pesquisa, de pós-graduação, de extensão, de desenvolvimento, de inovação e de

intercâmbio, no âmbito do IFNMG;

1.2.4  Resolução  n°  15/2018  -  CONSUP/IFNMG,  que  aprova  a  alteração  do  Anexo  I  do

Regulamento  de concessão de bolsas de pesquisa,  de  pós-graduação,  de  extensão,  de

desenvolvimento, de inovação e de intercâmbio, no âmbito do IFNMG.

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

na íntegra suas disposições.

1.4 A participação no presente Edital  não implicará redução das atividades normalmente

desempenhadas pelo candidato na sua Instituição de origem.

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

recomendações estabelecidas será automaticamente eliminado desta seleção. 

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

se  lecao.ifnmg2018@gmail.com.

2. DO ENCARGO, DA REMUNERAÇÃO DA BOLSA E DAS VAGAS

2.1 O profissional da Equipe Multidisciplinar na área de Tecnologia da Informação (TI) fará

jus  a  uma  bolsa  mensal  na  modalidade  Colaborador  Externo,  de  acordo  com  o

Regulamento de Concessão de Bolsas de Pesquisa, Extensão, Desenvolvimento, Inovação e

Intercâmbio aprovado  pela  Resolução  Consup  n°  026/2017  e  tabela  de  equivalência  de

valores  das  bolsas  conforme Anexo  I  do  referido  regulamento,  alterado  pela  Resolução

Consup n° 015/2018.

2.2 As bolsas serão concedidas diretamente ao beneficiário, mediante a assinatura de termo

de compromisso em que constem os seus respectivos direitos e obrigações.

2.3 O pagamento das bolsas será realizado mediante depósito bancário em conta-corrente

individual, registrada em nome do beneficiário.
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2.4 Não será permitido o acúmulo de funções nos editais que tenham como referência o

Regulamento  de concessão de bolsas de pesquisa,  de  pós-graduação,  de  extensão,  de

desenvolvimento, de inovação e de intercâmbio, no âmbito do IFNMG.

2.5 A carga horária, e remuneração mensal do profissional da Equipe Multidisciplinar na área

de Tecnologia da Informação (TI) está apresentado no QUADRO 01 a seguir:

QUADRO 1

Função CH semanal Duração Valor

Equipe  Multidisciplinar

área  de  Tecnologia  da

Informação (TI)

20 horas 6 meses R$ 1.100,00

3. DOS PRÉ-REQUISITOS DO (A) CANDIDATO (A)

3.1 Serão deferidas as inscrições para candidatos que cumpram todas as condições gerais

e específicas descritas: 

3.2 Possuir formação conforme QUADRO 2 desse edital. 

3.3 Ter disponibilidade de quatro (04) horas diárias (20 horas semanais), para cumprimento

da carga horária.

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

informação e da comunicação.

3.5 Ter a formação exigida no quadro a seguir:

QUADRO 2

FUNÇÃO FORMAÇÃO MÍNIMA EXIGIDA

Equipe  Multidisciplinar   área  de

Tecnologia da Informação (TI)

Graduação  concluída  ou  em  andamento  em:

Sistemas  de  Informação;  Ciência  da

Computação;  Análise  e  Desenvolvimento  de

Sistemas;  ou  curso  técnico  na  área  de

Informática.



4. DO CRONOGRAMA DE SELEÇÃO

A seleção  dos  candidatos  a  Equipe  Multidisciplinar   na   área  de  Tecnologia  da

Informação (TI), a fim de atuar nos cursos de Formação Inicial e Continuada: Maria da Penha

vai a Escola, Inglês Básico, Espanhol Básico, Maquiador, Libras Básico, Libras Intermediário,

Ensino da Língua Brasileira de Sinais, Formação de Professores para o Ensino de Português

para Surdo e Cultura Afro-Brasileira e Indígena, na modalidade de Educação a distância do

IFNMG, seguirá o cronograma abaixo, de acordo o Quadro 3.

QUADRO 3

ITEM DESCRIÇÃO DATAS

1 Publicação do edital 07/08/2018

2 Recurso contra o edital 08/08/2018

3 Período das inscrições 09/08 a 14/08/2018

4 Resultado preliminar 15/08/2018

5 Recurso contra o resultado preliminar 16/08/2018

6 Divulgação da análise dos recursos 20/08/2018

7 Homologação e publicação do resultado final 20/08/2018

5. DAS INSCRIÇÕES

5.1 As inscrições são gratuitas.

5.2 O período das inscrições está disponível no cronograma (item 4).

5.3 As inscrições serão realizadas exclusivamente mediante o preenchimento de formulário

eletrônico disponibilizado no portal do Centro de Referência em Formação e Educação a

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

5.4 O candidato poderá realizar somente uma inscrição neste Processo Seletivo.

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


5.5 No ato da inscrição o candidato preencherá o questionário que determinará a pontuação

que obterá no processo seletivo. Assim, faz-se necessário o máximo de cuidado, pois tudo o

que for informado precisará ser comprovado posteriormente.

5.6 A inscrição do candidato ao presente Processo Seletivo implicará no conhecimento das

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

5.7 Os demais prazos do presente processo seletivo, constam no item 4 deste edital.

5.8  No  ato  da  inscrição  do  presente  processo  seletivo  não  haverá  a  exigência  de

apresentação de documentos comprobatórios.

5.9 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 6.5).

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

interrupção ou bloqueio nas transmissões de dados ocorridos na Internet.

5.11 O ato de inscrição corre sob inteira responsabilidade do(a) candidato(a).

5.12  O  candidato  que  prestar  informação  falsa  ou  inexata,  no  formulário  eletrônico  de

inscrição  ou  em  quaisquer  outros  documentos,  ainda  que  verificado  posteriormente,

conforme a situação, estará sujeito à desclassificação.

5.13  Após  o  candidato  concluir  com sucesso  o  processo  de  inscrição,  será  emitido  um

comprovante, que poderá, a seu critério, imprimi-lo.

5.14 Na vigência do período de inscrições, não serão aceitas solicitações de correção de

dados inseridos no formulário de inscrição, nem o cancelamento de inscrição.

6. DA SELEÇÃO E CLASSIFICAÇÃO

6.1  Todo  o  processo  de  seleção  e  classificação  será  feito  pela  Comissão  de  Processo

Seletivo do CEAD/IFNMG, presidida pelo (a) Coordenador (a) de Ensino do CEAD/IFNMG.



6.2  A  Comissão  de  Processo  Seletivo  do  CEAD/IFNMG ficará  responsável  pela

análise/julgamento  das  situações  não  previstas  neste  edital,  sendo  soberana  em  suas

decisões.

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

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

6.4 No ato da inscrição,  o candidato responderá um questionário sobre suas experiências

profissionais.

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

classificação serão observados os seguintes parâmetros, de acordo Quadro 4:

QUADRO 4

TABELA DE PONTUAÇÃO

ITENS CRITÉRIOS PONTUAÇÃO

1
EXPERIÊNCIA
NA FUNÇÃO

EM EAD

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL  COMPROVADA,
EXCETO  ESTÁGIO,  PELA  ATUAÇÃO  EM
EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA  como: 
SUPORTE  TÉCNICO  OU  DESENVOLVIMENTO
DE  SISTEMAS, na  Área  de  Tecnologia  da
Informação. 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  deste
edital.

Máximo de
40 meses

(40 pontos)

2
EXPERIÊNCIA
NA FUNÇÃO

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL  COMPROVADA,

EXCETO ESTÁGIO, como: 

SUPORTE  TÉCNICO  OU  DESENVOLVIMENTO

DE SISTEMAS, em Instituição Educacional.  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

Máximo de 20
meses

(20 pontos)



pontuação em qualquer outro item/critério.

3
TITULAÇÃO
(concluída):

Serão atribuídos, não cumulativamente: 20 (vinte)
pontos para especialização. Máximo de

20 pontos

Pontuação geral: 80 pontos 

6.6 Os critérios serão pontuados uma única vez.

6.7 Não serão computados frações de meses.

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

deverão ser comprovadas posteriormente.

6.9  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 solicitando correção, todas as

situações interpostas  através  de recurso  serão  analisadas   pela  Comissão de Processo

Seletivo do CEAD/IFNMG, podendo ou não ser deferido.

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

candidatos que atenderem aos requisitos mínimos da vaga, descritos no item 3 deste Edital.

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

pelo candidato no ato da inscrição, conforme o item 6.5. 

6.12  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  Centro  de  Referência  em  Formação  e  Educação  a  Distância –

CEAD/IFNMG: http://ead.ifnmg.edu.br, obedecendo ao cronograma apresentado no item 4.

7.2  Os candidatos poderão interpor recurso contra o edital de acordo cronograma divulgado

no  item  4;  este  recurso  deverá  ser  enviado  exclusivamente  para  o  e-mail

selecao.ifnmg2018@gmail.com na data divulgada. Caso a solicitação seja deferida poderá

haver a retificação do edital, de acordo a solicitação.
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7.3 Os candidatos poderão ainda interpor recurso contra o resultado preliminar,  de acordo

cronograma divulgado no item 4, este será feito por meio de formulário eletrônico que será

disponibilizado na página do CEAD/IFNMG:  http://ead.ifnmg.edu.br.

7.4 Não será aceito pedido de revisão de recurso ou recurso de recurso.

7.5 A Comissão de Processo Seletivo do CEAD/IFNMG 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.

7.6 Os demais candidatos classificados que não forem convocados permanecerão em lista

de espera e poderão ser convocados posteriormente.

8. DA CONVOCAÇÃO

8.1 A convocação de candidatos para exercerem a função de  Equipe Multidisciplinar  na

área  de  Tecnologia  da  Informação  (TI)  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 Havendo desligamento da Equipe Multidisciplinar  na  área de Tecnologia da Informação

(TI), facultar-se-á ao CEAD/IFNMG, substituí-lo convocando o próximo candidato da lista de

espera, observando os requisitos necessários para a função. 

8.3  O  candidato  quando  convocado  deverá  se  dirigir  ao  CEAD/IFNMG e  apresentar  as

cópias  reprográficas,  em envelope  lacrado e  identificado  (conforme Anexo 1),  dos

seguintes documentos:

a)   RG e CPF.

b)  Comprovante de endereço. 

c) Comprovante de cumprimento das obrigações eleitorais e militares;

d)  Diploma, certificado, histórico escolar ou declaração de conclusão do ensino médio,

técnico ou graduação.

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

Pontuação. 

f) Não serão aceitos documentos enviados via correios.



g) Os documentos relacionados no item 8.3 devem ser entregues pelo próprio candidato,

ou por representante através de procuração simples.

h) Nos casos em que após o resultado da convocação, o candidato discordar do resultado

em questão, julgando-se prejudicado, o mesmo poderá solicitar uma reanálise da sua

documentação através do e-mail  selecao.ifnmg2018@gmail.com. Estas situações serão

julgadas pela Comissão de Processo Seletivo do CEAD/IFNMG.

i) Endereço para entrega da documentação:

Rua Professor Monteiro Fonseca, 216, Vila Brasília, Montes Claros-MG 

Horário: 8:00 às 11:30h, 13:30 às 17:30h.

9. DA CAPACITAÇÃO

9.1 O curso de capacitação da Equipe Multidisciplinar  na  área de Tecnologia da Informação

(TI) será  realizado  conforme  cronograma  e  local  oportunamente  definidos  e  divulgados,

sendo obrigatória a participação. 

9.2 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. 

10. DA CARGA HORÁRIA 

10.1  A carga horária  de  trabalho da  Equipe Multidisciplinar   na   área de Tecnologia  da

Informação  (TI) será  de  20  horas  semanais  e  será  distribuída  conforme  cronograma

estabelecido previamente pela coordenação geral. 

10.2  O  candidato  selecionado  deverá  cumprir  sua  carga  horária  semanal  no  Centro  de

Referência  em  Formação  e  Educação  a  Distância  –  CEAD/IFNMG,  localizado  a  Rua

Professor  Monteiro  Fonseca,  216,  Vila  Brasília,  Montes  Claros-MG, em  TURNO  a  ser

definido pela sua Coordenação.

11. DAS ATRIBUIÇÕES 

São atribuições da Equipe Multidisciplinar  na  área de Tecnologia da Informação (TI) - FIC: 
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a) Oferecer suporte técnico em informática aos usuários do CEAD/IFNMG;

b) Cadastrar os cursistas, professores formadores, tutores, coordenadores de curso e

equipe multidisciplinar nos Ambientes Virtuais de Aprendizagem(AVA) – Moodle;

c) Criar e gerenciar toda a estrutura de cursos/módulos/disciplinas dos projetos ofertados

pelo CEAD/IFNMG;

d) Prover suporte técnico em informática a todos os usuários dos Ambientes Virtuais de

Aprendizagem – Moodle;

e) Atender as solicitações de suporte ao Ambiente Virtual de Aprendizagem via e-mail e

telefone;

f) Capacitar  todos  os  usuários  em  relação  ao  acesso,  montagem  de  sala  virtual  e

utilização de ferramentas do Moodle;

g) Administrar o Ambiente Virtual de Aprendizagem;

h) Desenvolver softwares e/ou sistemas que ajudam no gerenciamento e controle dos

cursos ofertados pelo CEAD/IFNMG;

i) Monitorar e garantir que a infraestrutura de rede do prédio do CEAD/IFNMG funcione

de forma correta.

11.1  A permanência  do  profissional  selecionado está  diretamente  condicionada  ao  bom

desempenho de suas atribuições. Portanto, o IFNMG tem a prerrogativa de submetê-lo a

avaliações de desempenho, com este propósito.

12. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

12.1 Todas as publicações deste edital serão feitas exclusivamente no site do CEAD/IFNMG

no endereço eletrônico http://ead.ifnmg.edu.br.

12.2  A  documentação  e  as  informações  prestadas  pelo  candidato  serão  de  inteira

responsabilidade deste.

12.3 A inscrição do candidato implicará conhecimento e aceitação das normas e condições

estabelecidas neste Edital, não sendo aceita alegação de desconhecimento.

12.4 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.



12.5  É  de  inteira  responsabilidade  do  candidato  acompanhar  os  resultados  e  demais

publicações referentes a este Edital.

12.6 Caso não acudirem interessados ou não haja  candidatos selecionados, o Centro de

Referência em Formação e Educação a Educação a Distância se resguarda ao direito de

convidar  outras  pessoas,  desde  que,  comprovadamente,  preencham  os  requisitos

necessários para o fiel desempenho dos encargos, consoante estabelecido neste edital.

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

expectativa de direito. 

12.8 As situações não previstas por esse edital serão julgadas pela Comissão de Processo

Seletivo do CEAD/IFNMG.

Montes Claros/MG, 07 de agosto de 2018

Prof. Antônio Carlos Soares Martins

Diretor do CEAD/IFNMG



ANEXO I

FORMULÁRIO DE IDENTIFICAÇÃO DO CANDIDATO

EDITAL Nº _______/________, DE ___/___/________

SELEÇÃO SIMPLIFICADA DE BOLSISTA PARA FORMAÇÃO DE CADASTRO DE RESERVA DE VAGAS PARA

O ENCARGO DE EQUIPE MULTIDISCIPLINAR  NA  ÁREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI) PARA

ATUAR NOS CURSOS DE FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA (FIC), NA MODALIDADE A DISTÂNCIA, NO

ÂMBITO  DO  CENTRO  DE  REFERÊNCIA  EM  FORMAÇÃO  E  EDUCAÇÃO  A  DISTÂNCIA  (CEAD)  DO

INSTITUTO FEDERAL DO NORTE DE MINAS GERAIS (IFNMG)

NOME COMPLETO:

CURSO:

LOCAL DE ATUAÇÃO: CEAD/IFNMG – Montes Claros/MG.

TELEFONE:

E-MAIL:

LOCAL  DE
ENTREGA  DO
ENVELOPE

Observação: o formulário de identificação acima deverá ser impresso, preenchido e colado no envelope pelo candidato.

========================================================================

Observação: o candidato deverá imprimir e colher a assinatura do recebedor no formulário abaixo.

RECIBO

Recebemos,  nesta  data,  o  envelope  lacrado  e  identificado do  candidato  abaixo  qualificado,
referente ao Processo  Seletivo  Simplificado  de bolsista  para  formação  de  cadastro  de  reserva  para  o
encargo de  Equipe Multidisciplinar  na  área de Tecnologia da Informação (TI) para atuar nos cursos de
Formação Inicial e Continuada no âmbito do CEAD/IFNMG

NOME COMPLETO:

CURSO:

LOCAL DE ATUAÇÃO: CEAD/IFNMG – Montes Claros/MG.

RECEBIDO POR:

LOCAL/DATA:


