
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 24 DE 07 DE MARÇO DE 2019 

SELEÇÃO SIMPLIFICADA DE BOLSISTA PARA FORMAÇÃO DE CADASTRO DE RESERVA

DE VAGA PARA O ENCARGO DE COORDENADOR DE CURSO 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, por intermédio do Centro de Referência em Tecnologia e Educação a Distância

-  CEAD,  torna  pública  a  abertura  das  inscrições  para  processo  de  seleção  simplificada  de

formação de cadastro de reserva de vagas para o encargo de Coordenador de Curso, a fim de

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

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

Educação  a  Distância  –  CEAD/IFNMG, atendendo  à  necessidade  temporária  de  excepcional

interesse público, conforme segue:

1 DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

1.1 O  Processo Seletivo Simplificado  será  regido  por  este  Edital,  seus  anexos,  eventuais

retificações e/ou aditamentos.

1.2 Este  Processo  Seletivo  Simplificado  tem  como  objetivo  selecionar  profissionais  de  nível

superior, interessados em desempenhar o encargo de Coordenador de Curso 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).

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

íntegra suas disposições.

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

normalmente desempenhadas pelo candidato na sua Instituição de origem.  As atividades que

virem  a  ser  exercidas  pelos  profissionais  no  âmbito  da  UAB  não  caracterizam  vínculo

empregatício e os valores recebidos não se incorporam, para qualquer efeito,  ao vencimento,

salário, remuneração ou proventos recebidos (Lei 12.513/2011, artigo 8º, § 3º). 

1.5 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
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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.

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

recomendações estabelecidas será automaticamente eliminado deste processo seletivo.

1.7 O  Processo  Seletivo  Simplificado  terá  validade  de  2  (dois)  anos,  a  contar  da  data  de

publicação do resultado final, prorrogável por igual período.

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

selecaocoord.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 23/01/2017 e

Instrução Normativa CAPES nº 2 de 19/04/2017, o Coordenador de Curso deverá atuar nos cursos

implantados no âmbito do Sistema UAB e no desenvolvimento de projetos de pesquisa, sendo o

responsável pela gestão acadêmica do curso.

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

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

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

249/2018 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 à Coordenadoria de Cursos do UAB e respectivos

valores:

3.3.1 Valor de R$ 1.400,00 (mil e trezentos reais) ao Coordenador com especialização na área

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

3.3.2 Valor de R$ 1.100,00 (mil e cem reais) ao Coordenador com Mestrado com experiência

de 1 (um) ano no magistério superior.

3.4 O candidato selecionado deverá cumprir a carga horária semanal de 20 horas no Centro de

Referência em Tecnologia e Educação a Distância – CEAD do IFNMG em TURNO e DIAS a

serem definidos e acordados com a Coordenação Geral.

3.5 Caso seja servidor do IFNMG, o Instituto não acatará solicitações de adaptações de jornada

mailto:selecaocoord.uabifnmg@gmail.com
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de trabalho.

3.6 Não haverá adicional para exercício de atividades noturnas.

3.7 Os pagamentos a que fazem jus os profissionais selecionados por este edital serão efetivados

somente nos períodos em que houver efetivo trabalho desenvolvido no âmbito do CEAD/IFNMG,

não havendo pagamentos de férias, décimo terceiro, ou em períodos de recesso nas atividades

da respectiva unidade.

3.8 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.

3.9  O  candidato  que  descumprir  qualquer  uma  das  atribuições  ou  descumprir  os  prazos

estabelecidos pela Coordenação Geral e Adjunta, após advertência, poderá ser desvinculado do

programa a qualquer tempo, não fazendo jus aos pagamentos que estejam ligados as atividades

não cumpridas.

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

4.1 São  condições  para  composição  do  cadastro  de  reservas  deste  Edital,  candidatos  que

cumpram todas as condições gerais e específicas descritas abaixo:

4.1.1 Possuir graduação em Pedagogia e pós-graduação stricto sensu na área de educação; 

4.1.2 Possuir  no  mínimo  1  (um)  ano  de  docência  no  magistério  SUPERIOR  comprovada

(contracheque, declaração da instituição em papel timbrado ou carteira de trabalho), acrescido de

formação mínima de mestrado, 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 será para formação de cadastro de reserva e as vagas serão preenchidas

a  depender  da  necessidade  do  Programa  Sistema  da  Universidade  Aberta  do  Brasil  –

UAB/IFNMG.
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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 Coordenador (a) de curso, a fim de atuar no curso superior de

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

abaixo.

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

ITEM DESCRIÇÃO DATA

6.1.1 Publicação do edital 07/03/2019

6.1.2 Recurso  contra  o  edital  (via  e-mail

selecaocoord.uabifnmg@gmail.com   )

08 a 13/03/2019

6.1.3 Período das inscrições 22/03 a 08/04/2019

6.1.4 Publicação do resultado preliminar 10/04/2019

6.1.5 Recursos  contra  resultado  preliminar  (via  site

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

11/04/2019

6.1.6 Resultado da análise de recursos 15/04/2019

6.1.7 Publicação do resultado final 15/04/2019

6.1.8 Período  para  envio  da  documentação  para  comprovação  do

resultado (via e-mail selecaocoord.uabifnmg@gmail.com   )

16 à 18/04/2019

6.1.9 Resultado preliminar da análise documental 22/04/2019

6.1.10 Recurso  contra  análise  documental  (via  e-mail

selecaocoord.uabifnmg@gmail.com)

23/04/2019

6.1.11 Resultado  final  da  análise  documental  e  Convocação  para

assumir vaga

24/04/2019

7 DAS INSCRIÇÕES

7.1 A inscrição será gratuita e ocorrerá no período de 22/03 a 08/04/2019.

7.2  As  inscrições  serão  realizadas  exclusivamente  mediante  o  preenchimento  de  formulário

eletrônico disponibilizado na página do CEAD/IFNMG http://ead.ifnmg.edu.br/  até as 23 horas do

mailto:selecaocoord.uabifnmg@gmail.com
http://ead.ifnmg.edu.br/
mailto:selecaocoord.uabifnmg@gmail.com
mailto:selecaocoord.uabifnmg@gmail.com
http://ead.ifnmg.edu.br/
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dia 08/04/2019.

7.3 Não será permitido alterar dados ou informações do candidato durante o período reservado 

para as inscrições.

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 1- TABELA DE PONTUAÇÃO

TABELA DE PONTUAÇÃO

ITENS CRITÉRIOS PONTUAÇÃO

1

EXPERIÊNCIA
EM EAD

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL COMPROVADA,  EX-
CETO ESTÁGIO, 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 deste edital.

Máximo de
35 meses

(35 pontos)

2

EXPERIÊNCIA
NA FUNÇÃO

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL COMPROVADA,  EX-
CETO ESTÁGIO, como: Coordenador (a) geral adjunto
(a) ou coordenador (a) de curso. 
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
35 meses

(35 pontos)

3
TITULAÇÃO
(concluída):

Será atribuído 30 (trinta) pontos para doutorado.
Máximo de
30 pontos

Pontuação geral: 100 pontos 

8.2 Todo o processo de seleção e classificação será feito pela Comissão de Processo Seletivo do

CEAD/IFNMG, presidida pela Coordenação Geral da UAB/CEAD/IFNMG.

8.3 A Comissão de Processo Seletivo do CEAD/IFNMG ficará responsável pela análise/julgamento

das situações não previstas neste edital, sendo soberana em suas decisões.
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8.4  A  seleção  será  realizada  em  fase  única,  de  caráter  eliminatório/classificatório,  e  em

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

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/, 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.

10.3 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 COMPROVAÇÃO DO RESULTADO FINAL – ANÁLISE DOCUMENTAL

11.1  Para comprovação do resultado final  os cinco (5)  primeiros candidatos classificados

deverão  enviar  todos  os  documentos comprobatórios  relacionados  abaixo,  para  o  e-mail

selecaocoord.uabifnmg@gmail.com , no período de 16 à 18/04/2019:

a) Documento de identidade ou RG (Registro Geral);

b) CPF;

c) Certidão de nascimento ou certidão de casamento;

d) Diploma de graduação ou declaração de conclusão de curso com data de colação de grau.

e) Certificado de pós-graduação stricto sensu;

f) Contracheque ou declaração da instituição ou carteira de trabalho que comprove o tempo

de experiência como docente no magistério SUPERIOR conforme o subitem 4.1.2 deste Edital.

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

Pontuação (Quadro 1).

h) Comprovante de endereço.

11.3  O e-mail encaminhado com os documentos deve estar com o edital, cargo/função e curso

http://ead.ifnmg.edu.br/
mailto:selecaocoord.uabifnmg@gmail.com
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identificados no assunto.

Exemplo de e-mail:

Para: selecaocoord.uabifnmg@gmail.com  

Assunto: Documentos Coordenador de curso – Edital nº 24/ 2019.

Eu  candidato  convocado  (nome  do  candidato)  encaminho  em  anexo  os  documentos
comprobatórios referentes ao processo de seleção para atuar no encargo de COORDENADOR
DE CURSO, na modalidade a distância – UAB/IFNMG.

Att.,

Fulano de Tal

11.4 O  resultado  preliminar  da  análise  documental  está  previsto  para  ser  divulgado  no  dia

22/04/2019 através de publicação na página do CEAD/IFNMG http://ead.ifnmg.edu.br/ 

11.5 Após a publicação do resultado preliminar da análise documental, os convocados poderão

enviar recursos para o e-mail   selecaocoord.uabifnmg@gmail.com   no prazo de 24 horas contados

da data de publicação do resultado preliminar para pedidos de revisão de análise documental.

11.6 O Resultado final da análise documental está previsto para ser divulgado no dia 24/04/2019

através de publicação na página do CEAD/IFNMG http://ead.ifnmg.edu.br/  .

12 DA CONVOCAÇÃO PARA ASSUMIR VAGA E CADASTRO DE RESERVA

12.1 O candidato com documentação deferida comporá uma lista de cadastro de reserva e poderá

ser convocado para assumir vaga de acordo com a disponibilidade de vagas e a depender da 

necessidade do IFNMG.

12.2 Quando convocado para assumir vaga o candidato deverá comparecer ao CEAD, 

localizado na rua Professor Monteiro Fonseca, número 216, 1º andar, bairro Vila Brasília - Montes 

Claros/MG, munido de toda a documentação descrita no subitem 11.1, original e xerox ou enviar a

documentação via e-mail conforme orientação a ser disponibilizada na página do CEAD/IFNMG 

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

12.3 A convocação de candidatos para exercer a função de Coordenador de Curso será publicada 

na página do CEAD/IFNMG http://ead.ifnmg.edu.br/  e obedecerá a classificação dos inscritos 

com documentação deferida, após análise documental, para melhor atender à necessidade 

dos cursos ofertados pelo IFNMG.

http://ead.ifnmg.edu.br/
http://ead.ifnmg.edu.br/
http://ead.ifnmg.edu.br/
mailto:selecaocoord.uabifnmg@gmail.com
http://ead.ifnmg.edu.br/
mailto:selecaocoord.uabifnmg@gmail.com
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13 DA CAPACITAÇÃO

13.1 O curso de capacitação de Coordenador de Curso será realizado conforme cronograma e

local oportunamente definidos e divulgados, sendo obrigatória a participação.

13.2 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.

14 AS DISPOSIÇÕES FINAIS

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

que expressamente concorda com os seus termos.

14.2 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.

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

necessidade.

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

fraudulento, meio ilícito ou proibido.

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

serão de inteira responsabilidade do candidato.

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

quando o mesmo for  convocado para reuniões administrativas e/ou didático - pedagógicas no

âmbito da UAB/IFNMG.

14.7 O IFNMG divulgará, quando necessário, normas complementares e avisos especiais, dispo-

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

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

classificação,  caso  o  candidato  convocado  não  compareça  para  a  apresentação  de

documentação, Capacitação Tecnológica e Pedagógica ou a qualquer outra solicitação feita pelo

IFNMG através de publicação no site.

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

complementares, avisos, portarias e chamadas oficiais da Chamada Pública e de todas as etapas

da confirmação de vaga.

http://ead.ifnmg.edu.br/
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14.10 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, 07 de março de 2019.

Prof. Antônio Carlos Soares Martins

Diretor do CEAD/IFNMG


