Retificado em 10 de setembro de 2018

3. Requisitos para todas as vagas (conforme item 6.1 do edital)
a) apresentar Declaração de Disponibilidade do Bolsista, caso seja servidor ativo do quadro permanente do IFSC ou professor substituto ou temporário do IFSC;
b) não ser titular de cargo de direção (CD) no IFSC;
c) não estar afastado ou de licença de qualquer natureza, exceto férias;
d) ter disponibilidade para atuar no município previsto nos dias e períodos em que houver demandas relacionadas à atividade do bolsista;
e) Possuir a formação mínima exigida para a vaga.

Câmpus Caçador
Município
Código da
provável Atividade
Vaga
de atuação

CDR01

CDR02

Caçador

Caçador

Professor
Formador

Professor
Formador

Vagas

3

2

Curso(s)

Área(s)

Requisito

Bacharel ou tecnólogo em
administração ou logística
ou áreas afins com pósgraduação lato sensu no
mínimo
na
área.
Técnico em
Experiência
docente
e,
Área Logística
Logística
preferencialmente,
atuação como professor em
educação a distância e
experiência de uso de TICs
em
sistemas
de
informações.
Graduação em Sociologia,
ou Ciências Sociais, ou
Área
Técnico em
Filosofia;
Responsabilida
Logística
PREFERENCIALMENTE
de Social
com
experiência
como
docente EAD.
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C.Horária Turno(s)
Semanal provável(is)
Prevista de atuação

Obs

10

Ter
disponibilidade
Matutino ou
para viagens
Vespertino
para atuação
ou noturno
nos polos de
oferta do curso

10

Ter
disponibilidade
Matutino ou
para viagens
Vespertino
para atuação
ou noturno
nos polos de
oferta do curso

CDR03

CDR04

CDR05

Caçador

Caçador

Timbó
Grande

Professor
Formador

Professor
Formador

Professor
Formador

1

1

1

Licenciatura
em
Administração,
Ciências
Contábeis ou Engenharias
com pós-graduação lato
sensu no mínimo na área.
Área
Técnico em
Experiência
docente
e,
Matemática
Logística
preferencialmente,
Financeira
atuação como professor em
educação a distância e
experiência de uso de TICs
em
administração
financeira.
Licenciatura em matemática
ou engenharias com pósgraduação lato sensu na
área. Experiência docente
Técnico em
Área Estatística e,
preferencialmente,
Logística
atuação como professor em
educação a distância e
experiência de uso de tics
no ensino da matemática.
Graduação em Sociologia,
ou Ciências Sociais, ou
Técnico em
Área
Filosofia;
Recursos Responsabilida
PREFERENCIALMENTE
Humanos
de Social
com
experiência
como
docente EAD.
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10

Ter
disponibilidade
Matutino ou
para viagens
Vespertino
para atuação
ou noturno
nos polos de
oferta do curso

10

Ter
disponibilidade
Matutino ou
para viagens
Vespertino
para atuação
ou noturno
nos polos de
oferta do curso

10

Ter
disponibilidade
Matutino ou
para viagens
Vespertino
para atuação
ou noturno
nos polos de
oferta do curso

CDR06

CDR07

Caçador

Caçador

Professor
Formador

Professor
Formador

2

2

Câmpus Florianópolis-Continente/CERFEAD
Município
Código da
provável de Atividade
Vagas
Vaga
atuação

Técnico em
Informática

Técnico em
Informática

Curso(s)
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Bacharel Informática ou
áreas afins com pósgraduação lato sensu na
área. Experiência docente
Área
e,
preferencialmente,
Informática atuação como professor em
educação a distância e
experiência de uso de TICs
em empreendedorismo e
inovação.
Bacharel em Administração
ou
Engenharias
ou
Sistemas da qualidade ou
áreas afins com pósgraduação lato sensu no
mínimo.
Experiência
Área
docente
e,
Administração
preferencialmente,
atuação como professor em
educação a distância e
experiência de uso de TICs
em
administração
da
qualidade.

Área(s)

Requisito

10

Ter
disponibilidade
Matutino ou
para viagens
Vespertino
para atuação
ou noturno
nos polos de
oferta do curso

10

Ter
disponibilidade
Matutino ou
para viagens
Vespertino
para atuação
ou noturno
nos polos de
oferta do curso

C.Horária
Semanal
Prevista

Turno(s)
provável(is)
de atuação

Obs

s

s

Cadastro
reserva

Com base no Princípio da
autotutela administrativa da
Administração Pública e no
art. 53 da Lei 9.784/1999
tornamos a presente
classificação válida somente
para fins de cadastro reserva.

s

CTE04

CTE05

CTE06

Florianópoli Professor
s
Formador

Florianópoli Professor
s
Formador

Florianópoli Professor
s
Formador

1

1

1

Técnico em
Administração

Área Sistemas
de Informações
Gerenciais

Técnico em
Área Gestão de
Administração
Pessoas

Área
Técnico em
Matemática para
Administração
Administradores
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Bacharel ou Tecnólogo em
Administração ou em sistemas
de informação ou áreas afins
com pós-graduação lato sensu
na
área
no
mínimo.
Experiência
docente
e,
preferencialmente,
atuação como professor em
educação
a
distância
e
experiência de uso de TICs em
sistemas de informações.
Bacharel ou Tecnólogo em
Administração ou Gestão de
Pessoas ou áreas afins com
Pós-graduação lato sensu no
mínimo na área. Experiência
docente e, preferencialmente,
atuação como professor em
educação
a
distância
e
experiência de uso de TICs em
gestão de pessoas.
Licenciatura em matemática ou
Engenharias
com
pósgraduação lato sensu no
mínimo na área. Experiência
como professor em educação
a distância e experiência de
uso de TICs no no ensino da
matemática.

10

Ter
disponibilidade
Matutino ou
para viagens
Vespertino ou
para atuação nos
noturno
polos de oferta
do curso

10

Ter
disponibilidade
Matutino ou
para viagens
Vespertino ou
para atuação nos
noturno
polos de oferta
do curso

10

Ter
disponibilidade
Matutino ou
para viagens
Vespertino ou
para atuação nos
noturno
polos de oferta
do curso

CTE07

CTE08

CTE09

Florianópoli Professor
s
Formador

Florianópoli Professor
s
Formador

Florianópoli Professor
s
Formador

1

1

1

Licenciatura em Administração,
Ciências
Contábeis
ou
Engenharias
com
pósgraduação lato sensu no
Área
Técnico em
mínimo na área. Experiência
Administração
Administração
docente e, preferencialmente,
Financeira
atuação como professor em
educação
a
distância
e
experiência de uso de TICs em
administração financeira.
Bacharel ou tecnólogo em
administração
ou
gestão
ambiental ou áreas afins com
pós-graduação lato sensu no
Área
mínimo na área. Experiência
Técnico em
Responsabilidade DOCENTE
e,
Administração
Socioambiental preferencialmente,
atuação como professor em
educação
a
distância
e
experiência de uso de TICs em
sistemas de informações.
Bacharel em Administração ou
Engenharias ou Sistemas da
qualidade ou áreas afins com
pós-graduação lato sensu no
Área
Técnico em
mínimo. Experiência docente
Administração de
Administração
e,
preferencialmente,
Qualidade
atuação como professor em
educação
a
distância
e
experiência de uso de TICs em
administração da qualidade.
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10

Ter
disponibilidade
Matutino ou
para viagens
Vespertino ou
para atuação nos
noturno
polos de oferta
do curso

10

Ter
disponibilidade
Matutino ou
para viagens
Vespertino ou
para atuação nos
noturno
polos de oferta
do curso

10

Ter
disponibilidade
Matutino ou
para viagens
Vespertino ou
para atuação nos
noturno
polos de oferta
do curso

CTE10

Florianópoli Professor
s
Formador

1

Bacharel ou tecnólogo em
administração ou logística ou
áreas
afins
com
pósÁrea
graduação lato sensu no
Técnico em Administração de mínimo na área. Experiência
Administração
Materiais e
docente e, preferencialmente,
Logística
atuação como professor em
educação
a
distância
e
experiência de uso de TICs em
sistemas de informações.

12 de março de 2018.
Maria Clara Kaschny Schneider
Reitora do IFSC
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10

Ter
disponibilidade
Matutino ou
para viagens
Vespertino ou
para atuação nos
noturno
polos de oferta
do curso

Anexo I – Critérios da análise de currículo:
Atividade de Professor Formador

Dados Cadastrais
Nome

Data da Avaliação

Câmpus da vaga

SIAPE (se houver)

Código da vaga

CPF do candidato

Situação funcional

Ativo – 35 pts
Substituto/Temporário – 20 pts
Inativo – 15 pts
Externo (Não servidor do IFSC) – 5 pts

Pontuação no
critério:

Maior titulação
acadêmica

Graduação – 3 pts
Especialização – 5 pts
Mestrado ou Doutorado – 6 pts

Pontuação no
critério:
Pontuação no
critério:

Caso exista, nos REQUISITOS da vaga, a formação ou experiência
PREFERENCIAL, você atende a este critério? (lembre que será
necessária a comprovação)
Sim – 15 pts
Não – 0 pts

Experiência Profissional e Docente na EaD –

últimos 5 anos, em semestres
completos (sem sobreposição de semestres por critério)
Semestres
completos

Critério: Experiência na EaD

Valor por
semestre

Tempo de atuação profissional na EaD como Tutor ou
Professor
Tempo de atuação profissional na EaD em atividades de
apoio (administrativas/suporte acadêmico)

Valor
Pontuação
Máximo no critério

1,5

15

0,2

2

Experiência Docente fora da EaD – últimos 5 anos, em semestres completos (sem
sobreposição de semestres por critério)
Critério: Experiência docente (fora da EaD)

Semestres
completos

Valor por
semestre

Ensino Médio (não considere Proeja e curso técnico
integrado)
Educação Profissional e Tecnológica (FIC, Técnico,
Proeja, Tecnólogo)
Ensino Superior (exceto tecnólogo) e Pós-graduação
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Valor
Pontuação
Máximo no critério

0,3

3

0,6

6

0,2

2

Capacitações na área da vaga – últimos 5 anos, máximo 200 horas
Critério: horas de capacitação profissional

Horas
completas

Valor por
hora

Realização de capacitações (cursos, eventos, oficinas,
etc) na área da vaga.
– caso não esteja apresentada a área específica da vaga,
contabilize as horas das capacitações na sua área de
formação.

0,03

Experiência prévia em Programas Governamentais –
Já atuou em algum programa governamental de educação Sim – 10 pts
à distância (ex: UAB, E-Tec, Mediotec, etc)?
Não – 0 pts

Valor Pontuação
Máximo no critério

6

últimos 5 anos
Pontuação no critério:

PONTUAÇÃO TOTAL DO CANDIDATO
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ANEXO II – DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DO BOLSISTA
(uso exclusivo: servidores ativos, substitutos e temporários)

Eu,___________________________________________________________________________,
CPF __________________________, declaro para os devidos fins que tenho disponibilidade
para o desempenho das atividades como BOLSISTA no MedioTec EaD e que me comprometerei
no cumprimento das atribuições a mim designadas e respectiva carga horária da atividade, ciente
de que não causarei prejuízo a minha carga horária regular de atuação, conforme apresentada
na tabela abaixo, e nem comprometerei a qualidade e o bom andamento das atividades
regulares exercidas no IFSC.
Horários da jornada de trabalho no IFSC

Turno

Segunda

Terça

Quarta

Quinta

Sexta

Sábado

Manhã
Tarde
Noite

Local e data:

,

de _____________de

__.

Assinatura do servidor:

DECLARAÇÃO DO SETOR/DEPARTAMENTO DE LOTAÇÃO
Declaro estar ciente e CONFIRMO que o servidor ______________________________________________,
Siape nº ___________, ocupante do cargo de _____________________________________,

lotado no(a) _________________________________________, possui disponibilidade para
exercer atividades como BOLSISTA no âmbito do MedioTec EAD, e que as atividades a
serem desempenhadas por este servidor são compatíveis com sua programação de trabalho
regular na instituição, apresentada acima, e não comprometem a qualidade e o bom
andamento das atividades regulares exercidas no IFSC.
Local e data:
Assinatura e carimbo do
Responsável/Chefe
Imediato

,

de

Assinatura e
carimbo do
DiretorGeral/Pró-Reitor
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de_____.

PARECER DA ÁREA DE GESTÃO DE PESSOAS (CGP/DGP) - Uso Exclusivo
Confirmo que as informações prestadas acima estão de acordo com o horário de trabalho do servidor no IFSC.

Local e data:
Assinatura e carimbo do
Coordenador de Gestão de Pessoas ou Diretor de Gestão de Pessoas

,

de

de

Anexo III Critérios de pontuação na Prova de Desempenho Didático

Dados Cadastrais
Nome

Data da Avaliação

Câmpus da vaga

SIAPE (se houver)

Código da vaga

CPF do candidato

Dados da Banca
Avaliador 1

Assinatura

Avaliador 2

Assinatura

Avaliador 3 (se houver)

Assinatura

Avaliação na prova de desempenho didático*
Critérios

Valor Máximo

Apresentação e postura profissionais

8

Flexibilidade e disponibilidade de horário para realizar
as atribuições de sua responsabilidade**

6

Procedimentos metodológicos e recursos didáticos

6

Elaboração do plano de aula e avaliação da aula

4

Conhecimentos específicos para a área da vaga

20

Familiaridade com o MedioTec, EaD e com a Educação
Profissional e Tecnológica

6

PONTUAÇÃO TOTAL DO CANDIDATO

Pontuação no critério

50

* Na prova didática o candidato deverá obter, no mínimo, 50% dos pontos possíveis, conforme
estabelecido em Edital.
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Anexo IV Tabela Atual do Valor das Bolsas
Valores por hora (60 min)
Apoio administrativo/financeiro

R$ 18,00

Professor Mediador (a distância)

R$ 18,00

Professor Mediador (presencial)

R$ 18,00

Equipe Multidisciplinar

R$ 30,00

Coordenador de Polo

R$ 36,00

Coordenador de Curso

R$ 40,00

Professor Formador

R$ 50,00

Obs. O valor-hora da bolsa esta baseado no Manual de Gestão da Rede e-Tec
e pode
ter seu valor alterado a qualquer momento. Na tabela acima não estão consideradas
possíveis tributações.
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