Edital nº 001 /2017 - EAD CÂMPUS PINHAIS - IFPR
A Direção Geral do Câmpus Pinhais do Instituto Federal do Paraná e a
coordenação do Núcleo de Tecnologia e Educação à distância, no uso de suas
atribuições, torna público:

CHAMADA PÚBLICA PARA CONTRATAÇÃO DE BOLSISTAS - REDE E-TEC
BRASIL
A presente chamada interna visa contratar bolsistas para atuarem nas
funções de professor presencial (02 vagas) e prevendo ainda cadastro de reserva,
dos cursos Administração e Logística e na função de Coordenador do curso de Meio
Ambiente cadastro de reserva, na modalidade EAD (Educação a Distância), da
Rede E - TEC Brasil no Instituto Federal do Paraná - Campus Pinhais.
O candidato, ao se inscrever, manifesta conhecimento prévio das Resoluções
FNDE n.°36/2009 e suas alterações pela Resolução FNDE n° 18/2010, bem como o
Decreto 7.589/2011 que institui a Rede E - Tec Brasil e da Portaria IFPR nº
697/2015.
O período de inscrições estão abertas de 03/04/2017 até 13/04/2017 as
23h59m
(impreterivelmente),
pelo
formulário
eletrônico:
https://docs.google.com/forms/d/1BPcGiRNTaPli291aEjTUyV6_ObILxPF4R8fEvgW
wOwk/edit
que
será
encaminhado
automaticamente
ao
email
secretaria.eadpinhais@gmail.com,
Não serão aceitas inscrições após esta data.
1. REQUISITOS:
1 .1 Coordenador do Curso Técnico em Meio Ambiente - 20h
1.1.1 nº de vagas: 04 vagas para cadastro de reserva.
1.1.2 Possuir diploma de graduação, devidamente reconhecido pelo MEC.
1.1.3 Experiência profissional desejada: 03 anos de experiência em educação.
1.1.4 Atividades esperadas: Exercer as atividades típicas de coordenação de curso;
acompanhar as atividades dos tutores nos polos; coordenar as atividades didático pedagógicas do curso no campus e nos polos; elaborar relatórios pertinentes ao
curso quando solicitado.
1.1.5 Carga Horária: 20h semanais.
1.1.6 Local de Trabalho: Campus Pinhais

1.1.7 Duração do contrato: Durante a duração do curso do NUTEAD - IFPR
PINHAIS.
1.2 Professor do Curso Técnico em Administração e Logística - 20h
1.2.1 nº de vagas: 02 (duas) vagas, sendo 01 vaga para cada curso e 10 (dez)
vagas para cadastro de reserva.
1.2.2 Possuir diploma de graduação, devidamente reconhecido pelo MEC.
1.2.3 Experiência profissional desejada: Preferencialmente em Educação. Professor que tenha formação mínima em nível superior e experiência de 1 (um)
ano no magistério, ou a formação ou a vinculação em programa de pós-graduação,
de
mestrado
ou
doutorado.
(Acrescentado(a)
pelo(a)
Resolução
18/2010/CD/FNDE/MEC).
1.2.4 Atividades: Exercer as atividades de acompanhamento dos estudantes em
sala de aula; atender as dúvidas quanto a preenchimento de atividades pelos
estudantes; organizar os documentos e postar atividades no sistema, além de
outras atividades inerentes à função.
1.2.5 Carga Horária: 20h semanais.
1.2.6. Local de Trabalho: Campus Pinhais (Telessala Piraquara, para as 2 vagas),
além das convocações para reuniões na sede do Campus Pinhais do IFPR.
1.2.7 . Duração do contrato: Durante a duração do curso do NUTEAD - IFPR
PINHAIS.
2 . CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO:
2.1 - Análise de Currículo 60 pontos;
2.2 - Entrevista 40 pontos.
2.1.1. Formação Acadêmica - Pontuação Máxima
a) Graduação: 10 pontos
b) Especialização: 15 pontos
c) Mestrado: 20 pontos
d) Doutorado: 30 pontos
2.1.2. Experiência Profissional - Pontuação Máxima
a) Três pontos para cada ano de experiência em educação profissional, com no
máximo 30 pontos.
b) Três pontos para cada ano de experiência em educação a distância, com no
máximo 21 pontos.

c) Quatro pontos para cada ano de experiência com educação profissional à
distância, com no máximo 20 pontos.
2.2.1 – Entrevista:
A ser realizada a partir do dia 17/04/2017 às 18h, para averiguação e avaliação dos
conhecimentos e complementação de informações, com pontuação máxima de 40
pontos, cabendo ao candidato, trazer os documentos comprobatórios.
2.2.2 - Itens para averiguação:
a) Conhecimentos em Educação profissional a distância.
b) Conhecimentos básicos em Informática e manuseio de equipamentos como
datashow e notebooks.
c) Concordância das atividade a serem executadas.
3. Resultado Final a partir do dia : 20/04/2017
4 . Valor da Bolsa : 1.100,00 (mil e cem reais)
5. Os classificados serão convocados a entregar os documentos necessários para a
contratação.
Pinhais, 31 de março de 2017
Maria Isabel Gomes da Silva
Coordenadora NUTEAD
Núcleo de Tecnologia e Educação a Distância
Celso Luiz Buiar
Diretor Geral Pró Tempore IFPR Campus Pinhais.

