CHAMADA PÚBLICA Nº 06/2018 - VAGAS DO EDITAL12/2018/CERFEAD
1. Tipo de chamada (conforme item 3.2 do edital)

Chamada EXTERNA para COORDENADOR DE CURSO, destinada a pessoas com ou sem vínculo com o Instituto Federal de Santa Catarina (IFSC).

2. Cronograma

ETAPA/EVENTO
Período de Inscrições
Análise dos currículos profissionais dos candidatos
Divulgação do resultado parcial da análise de currículo profissional
Recebimento dos recursos relativos à análise de currículo profissional
Análise dos recursos relativos à análise de currículo profissional
Divulgação do resultado da análise dos recursos relativos à análise de currículo
profissional
Divulgação dos pontos (temas) das provas de desempenho didático
Divulgação dos horários e locais (bem como os recursos didáticos disponíveis no
local) da prova de desempenho didático, com o nome dos candidatos
homologados
Período de realização das provas de desempenho didático/entrevista
Divulgação do resultado parcial das provas de desempenho didático/entrevista

PERÍODO/DATA
De 06 de junho até as 23h59 de 13 de junho de 2018
14 a 18 de junho de 2018
Até às 23h59 de 19 de junho de 2018
Até as 23h59 de 20 de junho de 2018
21 e 22 de junho de 2018
25 de junho de 2018
Até as 23h59 de 25 de junho de 2018
Até as 23h59 de 25 de junho de 2018
De 27 a 29 de junho de 2018
Até as 23h59 de 3 de julho de 2018

Recebimento dos recursos relativos às provas de desempenho didático/entrevista Até as 23h59 de 4 de julho de 2018
Análise dos recursos relativos às provas de desempenho didático/entrevista
Divulgação do resultado final do processo seletivo
Recebimento dos recursos quanto ao resultado final
Divulgação do resultado final homologado do processo seletivo

5 e 6 de julho de 2018
Até as 23h59 de 9 de julho de 2018
Até as 23h59 de 10 de julho de 2018
Até as 23h59 de 12 de julho de 2018

ATENÇÃO: o início das atividades dos selecionados está condicionado à formação das turmas e à disponibilidade orçamentária e financeira.
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3. Requisitos para todas as vagas (conforme item 6.1 do edital)
a)
b)
c)
d)
e)

Apresentar Declaração de Disponibilidade do Bolsista, caso seja servidor ativo do quadro permanente do IFSC ou professor substituto ou temporário do IFSC;
Não ser titular de cargo de direção (CD) no IFSC;
Não estar afastado ou de licença de qualquer natureza, exceto férias;
Ter disponibilidade para atuar no município previsto nos dias e períodos em que houver demandas relacionadas à atividade do bolsista;
Possuir a formação mínima exigida para a vaga.

Código da
Vaga

CDR01

Município
provável de
atuação

Caçador

Atividade

Coordenador
de Curso

Vagas

Cadastro
Reserva

Curso(s)

Técnico em
Informática

Área(s)

Requisito

C.H. Semanal
Prevista

Turno(s)
provável(is)
de atuação

Informática

Bacharel ou tecnólogo
em
Informática
ou
logística ou áreas afins,
ou curso de pedagogia,
com
experiência
comprovada
como
docente
EAD,
conhecimentos em uso
de
ferramentas
de
informática, internet e
plataforma Moodle;

10

Matutino ou
Vespertino ou
noturno

● Edital retificado conforme orientações do Relatório da Controladoria Geral da União n° 201800576
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Código da
Vaga

CERFEAD
01

Município
provável de
atuação

Florianópolis

Atividade

Coordenador
de Curso

Vagas

1

Curso(s)

Técnico em
Administração

Área(s)

Requisito

Graduação em Licenciatura
e/ou Pedagogia e/ou em
Administração, ou áreas
afins;
experiência
Área
comprovada como docente
Administração/Pe e/ou experiência em gestão
dagogia
de
cursos
EAD;
conhecimentos em uso de
ferramentas de informática,
internet
e
plataforma
Moodle;

● Edital retificado conforme orientações do Relatório da Controladoria Geral da União n° 201800576
06 de junho de 2018
Maria Clara Kaschny Schneider
Reitora do IFSC
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C.H.
Semanal
Prevista

Turno(s)
provável(is) de
atuação

10

Matutino ou
Vespertino ou
noturno

