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EDITAL Nº 25 de 15 de julho de 2019

PROCESSO SELETIVO DE SERVIDOR TÉCNICO ADMINISTRATIVO DO IF GOIANO PARA
COMPOR A QUADRO DE APOIO TÉCNICO ADMINISTRATIVO PEDAGÓGICO DO CURSO DE
PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU A DISTÂNCIA EM NÍVEL DE ESPECIALIZAÇÃO EM
FORMAÇÃO PEDAGÓGICA PARA DOCÊNCIA NA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL.
A Coordenação do curso de Pós-Graduação Lato Sensu, em nível de Especialização, em
Formação Pedagógica para Docência na Educação Profissional e Tecnológica, no uso de suas
atribuições legais e regimentais, torna público o presente Edital e convida servidores técnicos
administrativos do quadro permanente do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia
Goiano para apresentarem candidatura de credenciamento ao quadro de Apoio Técnico
Administrativo Pedagógico, nos termos aqui estabelecidos e conforme cronograma do Quadro

1 CRONOGRAMA

Data de publicação do Edital

17/07/2019

Período de Inscrições

De 17/07/2019 a 08/08/2019

Resultado Preliminar

09/08/2019

Período para recurso contra ao resultado 10/08/2019 a 11/08/2019
preliminar.
Recursos ao Resultado Preliminar

12/08/2019

Resultado final

13/08/2019
Quadro 1: Cronograma de execução do edital

2 DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
Este Edital visa selecionar servidores técnico-administrativos do quadro permanente do Instituto Federal
de Educação, Ciência e Tecnologia Goiano, interessados e habilitados em desempenhar atividades de
Apoio Técnico Administrativo Pedagógico no Curso de Especialização em Formação Pedagógica do
IF Goiano, cujo OBJETIVO é formar especialistas nas práticas e processos de trabalho pedagógicos
para docência na educação profissional e tecnológica visando ampliar o pensamento crítico e a
capacidade de desenvolver ações estratégicas para implementação de processos pedagógicos no
âmbito do IF Goiano.
3 DOS REQUISITOS DO CANDIDATO
3.1 Serão deferidas as inscrições para candidatos que cumpram todas as condições gerais e específicas
descritas abaixo:

a) Ser servidor do IF Goiano;
b) possuir formação de nível superior;
c) ter familiaridade com o uso de computador, acesso à internet, e-mail e experiência com ambiente
virtual de aprendizagem Moodle
e) ter facilidade de comunicação, espírito de liderança e colaborativo para trabalhar em equipe.

4 DAS FUNÇÕES A SEREM DESEMPENHADAS
a) Acompanhar permanentemente o desempenho acadêmico;
b) dar suporte aos docentes do curso;
c) dar suporte administrativo e pedagógico a coordenação do curso;
d) desenvolver atividades gerais.

5 DA INSCRIÇÃO
5.1 É de inteira responsabilidade do candidato as informações prestadas no sistema de Inscrição, em
observância às normas e condições estabelecidas neste Edital, sobre as quais não poderá alegar
desconhecimento.
5.2 A inscrição deverá ser feita, conforme o cronograma explicitado no Quadro 1, por meio do endereço
eletrônico
do
sistema
oficial
de
inscrições
do
IF
Goiano,
https://sistemas.ifgoiano.edu.br/selecao_ifgoiano/.
5.3 A lista das inscrições deferidas será publicada na página do IF Goiano, disponível no endereço
https://www.ifgoiano.edu.br/home/, conforme data prevista do Cronograma deste edital.
5.4 No ato da inscrição, os candidatos deverão anexar os seguintes documentos:
a) Cópia do diploma de graduação;
b) cópia do comprovante de experiência na modalidade à distância.
e) ANEXO I – declaração de compromisso, de disponibilidade para cumprir com as atividades do curso,
sejam elas no ambiente virtual ou nos encontros presenciais, sob anuência do diretor de ensino ou cargo
equivalente da unidade do IF Goiano em que atua.
5.5 A ausência dos documentos previstos no item 5.4 implicará no indeferimento da inscrição.
5.6 São de exclusiva responsabilidade do candidato o preenchimento e a veracidade das informações
cadastrais no ato do pedido de inscrição, sob as penas da lei.
5.7 Não será cobrada taxa de inscrição.
OBSERVAÇÕES:
O candidato deverá preencher o FORMULÁRIO ELETRÔNICO DE INSCRIÇÃO com a máxima atenção,
estando ciente de que as informações devem ser cadastradas corretamente.
O candidato deverá utilizar a Lista de Checagem de Documentos exigidos na inscrição (controle
exclusivo do candidato), para certificar-se que todos os documentos exigidos na inscrição serão
enviados.

6 DO PROCESSO SELETIVO
O processo seletivo será efetuado em etapa única de avaliação da documentação enviada no ato da
inscrição. Essa etapa é, concomitantemente, ELIMINATÓRIA E CLASSIFICATÓRIA, e consistirá na
análise da documentação exigida no subitem 5.4 por uma Comissão de Seleção constituída pela
Coordenação do Curso.
6.1 Nessa etapa os candidatos serão classificados em ordem decrescente de pontuação e estarão aptos
a assumirem as atividades aqueles que obtiverem maior pontuação.

ASPECTOS A SEREM AVALIADOS NA SELEÇÃO
1. Experiência na modalidade à distância

PONTUAÇÃO
5,0 pontos por ano de experiência
comprovada
(Máximo:20,0 pontos)

2. Experiência na Rede Federal

10,0 pontos por ano de experiência
comprovada
(Máximo: 40,0 pontos)

3. Graduação

40,0

MÁXIMO DE PONTOS POSSÍVEIS

100,0

Quadro 2: Pontuação de classificação dos candidatos do edital

6.2 Caso haja a necessidade, o desempate se dará de acordo com os critérios abaixo e na seguinte
ordem de prioridade:
Maior tempo de experiência profissional na Rede Federal;
maior tempo de experiência na modalidade a distância;
maior idade.
6.3 A relação dos técnicos administrativos selecionados será divulgado na área do Edital de Seleção do
IF Goiano, disponível no endereço: https://www.ifgoiano.edu.br/home/ conforme Cronograma
apresentado no Quadro 1. Desta decisão não caberá novo recurso.

7. DO RECURSO
7.1. O candidato que desejar interpor recurso contra o resultado do processo seletivo deverá fazê-lo no
prazo identificado no Quadro 1 desse edital .
7.2. Para recorrer, o interessado deverá escrever para o e-mail formacaopedagogica@ifgoiano.edu.br
(observando o prazo do Quadro 1).
No corpo do e-mail deve constar:
Nome completo do candidato
CPF
Campus de atuação
Justificativa do pedido de recurso: texto que conste de maneira inequívoca que está
recorrendo do resultado publicado do processo seletivo
7.3. Todos os recursos do processo seletivo que forem enviados dentro do prazo serão analisados pela
Comissão de Seleção e respondidos pelo endereço eletrônico da interposição do mesmo.
7.4. Se a Comissão de Seleção julgar pertinente o recurso, o deferimento do mesmo será publicado no
portal do IF Goiano imediatamente após a análise do recurso, não podendo exceder 24h após o seu
envio.
7.5. Não serão aceitos recursos via postal, via fax ou para qualquer outro e-mail que não seja o
disponibilizado para esse fim, ou ainda, fora do prazo.
7.6. Em nenhuma hipótese será aceito pedido de revisão de recurso.
7.7. É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar a divulgação de todos os atos e
comunicados referentes a esse processo seletivo público e ficar atento aos prazos nele estabelecidos. A
coordenação do curso não se responsabiliza pelo contato direto ao candidato para informar o resultado
final do processo seletivo. Não serão fornecidas informações por telefone.

8. ATUAÇÃO NO CURSO
8.1 Os candidatos selecionados que forem convocados para o exercício das atividades, atuarão como
Apoio Técnico Administrativo Pedagógico mediando o processo ensino-aprendizagem, na
construção do conhecimento dos alunos, na realização de atividades e desenvolvimento de habilidades
e valores, apoiados pelos respectivos coordenadores e docentes, de acordo com o disposto no PPC do
Curso de Especialização em Formação Pedagógica.
8.2 Os convocados para o exercício das atividades de Apoio Técnico Administrativo Pedagógico,
acompanharão aproximadamente 80 alunos e deverão se dedicar semanalmente para o exercício das
atividades a distância, conforme orientações e normas estabelecidas pela coordenação do curso.
8.3 Os convocados para o exercício de Apoio Técnico Administrativo Pedagógico deverão participar
dos Encontros Presenciais com os alunos, bem como da Formação Permanente, convocado pela
coordenação do curso por meio de reuniões presenciais ou a distância.
8.4 Importante salientar que não haverá qualquer contrapartida financeira por parte do IF Goiano a título
de pagamento de bolsa ou qualquer outra retribuição.
8.5 Situações especiais serão avaliadas e encaminhadas pela Coordenação do Curso
9. DISPOSIÇÕES GERAIS
9.1 A participação do candidato implica automaticamente na sua aceitação das normas do presente
processo seletivo contidas neste edital e em quaisquer outras publicações relativas ao mesmo processo.
9.2 O início do curso está previsto para o final de novembro de 2019.
9.3. Será considerado desclassificado o candidato que deixar de cumprir ou atender às normas
publicadas para esse processo seletivo.
9.4 É de inteira responsabilidade do candidato os prejuízos decorrentes da não atualização dos seus
endereços eletrônicos.
9.5. Os casos omissos e as situações não previstas serão resolvidos pela Coordenação do Curso.
9.6. Este processo seletivo é válido somente para esta oferta do curso.

Goiânia, 17 de julho de 2019

Coordenadora do Curso de Especialização em Formação Pedagógica
Vívian de Faria Caixeta Monteiro

ANEXO I

Eu, __________________________________________________________ , declaro ter anuência da
necessidade de dedicar semanalmente para auxiliar os docentes, estudantes e coordenação do curso de
Especialização, em Formação Pedagógica para Docência na Educação Profissional e
Tecnológica na realização de atividades a distância, ter disponibilidade para participar e auxiliar os
docentes, estudantes e coordenação nos encontros presenciais e ter habilidade com recursos
tecnológicos para atuar no ambiente virtual do curso necessárias ao bom andamento do curso. Além
disso, declaro ser de meu conhecimento a necessidade de participar das reuniões convocadas pela
coordenação do curso. Declaro ainda ter ciência que devo zelar pelo bom cumprimento do proposto no
PPC do curso e que não receberei nenhum recurso financeiro para executar as atividades inerentes ao
cargo de Apoio Técnico Administrativo Pedagógico
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