
 

 

 

Processo seletivo interno  simplificado para ORIENTADORES, SUPERVISORES e APOIO 
ÀS ATIVIDADES ACADÊMICAS E ADMINISTRATIVAS do  Programa Nacional de Acesso ao 

Ensino Técnico e Emprego - PRONATEC  

EDITAL Nº 28/2012 

 

O Diretor Geral do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Fluminense campus 

Campos-Guarus, no uso de suas atribuições legais, torna público o presente Edital, contendo as 

normas referentes ao Processo de Seleção interna simplificada direcionado ao Programa 

Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego – PRONATEC, destinado à contratação, por 

tempo determinado, de bolsistas PRONATEC para ocupar as funções de  Orientador, Supervisor 

e Apoio às atividades Acadêmicas e Administrativas. 

 

1 DISPOSIÇÕES GERAIS 

1.1 O processo de seleção destina-se à seleção de servidores ativos e inativos do Instituto 

Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Fluminense, para atuarem como bolsistas nas 

ações de implantação, gestão, execução e acompanhamento dos cursos  de Formação  Inicial  

e Continuada (FIC) e cursos técnicos concomitantes  PRONATEC no campus Campos-Guarus 

em relação à pactuação do ano de 2012. 

1.2 As funções a serem desempenhados pelos bolsistas e as vagas existentes estão 

demonstradas no Anexo I, deste Edital. 

1.3  Não será permitido o acumulo de funções no Bolsa-Formação Pronatec, salvo a função de 
professor, conforme a resolução 4 de março de 2012 do FNDE. 

1.4 O pagamento das bolsas aos profissionais estará condicionado às matrículas de alunos em 
cursos do PRONATEC.  

 

2. DAS INSCRIÇÕES  

2.1  Período: 18 a 25 de abril de 2012. 

2.2. Horário: das 10 às 18 horas. 

2.3. Local: Na direção geral do campus Guarus. 

 

3. REQUISITOS PARA OBTENÇÃO DA BOLSA 

Poderão submeter-se ao Processo Seletivo, os candidatos que atenderem aos pré-requisitos e 

critérios especificados abaixo e no Anexo I:   

a) Pertencer ao quadro de servidores ativos ou inativos do IF Fluminense;  



 

 

b) Ter formação profissional na área das referidas funções; 

c) Ter experiência profissional na área das referidas funções; 

d) Ter disponibilidade de carga horária semanal conforme Anexo I. 

 

 

4.  DA DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA NO ATO DA INSCRIÇÃO 

4.1 O candidato deverá entregar, no ato da inscrição, cópia dos seguintes documentos: 

a) Cópia dos documentos de identidade; 

b) Cópia do cadastro de Pessoa Física (CPF); 

c) Cópia de todos os documentos que comprovem a pontuação exigida no Anexo II; 

d) Ficha de inscrição, Anexo III, devidamente preenchida e assinada; 

e) Declaração da disponibilidade, Anexo IV; 

f) Declaração de chefia mediata, Anexo V. 

4.2 O candidato procederá à entrega da Ficha de Inscrição, com toda a documentação 

necessária, em envelope a ser lacrado no ato da inscrição, no Setor de Protocolo do campus, 

que registrará e procederá o encaminhamento devido. 

 

5. DA SELEÇÃO 

A seleção compreenderá etapa única que constará da análise de currículo de natureza 

classificatória (segundo pontuação discriminada, no Anexo II, deste edital), realizada pela 

Comissão Local nomeada pela Direção Geral do campus.  

 

6. DA CLASSIFICAÇÃO E DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE 

6.1 O processo de classificação se dará em ordem decrescente do total de pontos obtidos da 

análise dos títulos, para preenchimento das vagas constantes no Quadro de Vagas – Anexo I, 

deste edital. 

6.2 Ocorrendo o empate, serão adotados os seguintes critérios de desempate: 

a) maior pontuação em experiência profissional na área para a qual está concorrendo; 

b) maior pontuação em participação em projetos como Mulheres Mil e Extensão. 

c) maior tempo de serviço no campus de oferta das vagas. 

 



 

 

 

7. DOS IMPEDIMENTOS 

7.1 No caso de servidor ativo, a bolsa só poderá ser concedida no limite da mesma carga horária 

regular praticada na instituição. 

7.2 Conforme § 1º. Do Art. 9º da Lei nº 12.513/2011, as atividades dos servidores ativos na 

implementação dos cursos do PRONATEC não poderão prejudicar a carga horária regular de 

atuação e o atendimento do plano de metas de cada instituição/ campus, não comprometendo a 

qualidade e o bom andamento das atividades regulares da instituição. 

 

8. DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS 

8.1 Os resultados serão divulgados no dia 27/04/2012, no site www.iff.edu.br. 

 

9. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

9.1 Quaisquer dúvidas ou informações suplementares poderão ser respondidas pela Comissão 

Local designada pela Direção do campus. 

9.2 Os casos omissos e as situações não previstas no presente Edital serão analisados pela 

coordenação geral do PRONATEC juntamente com a direção geral do campus Guarus. 

 

10. DA VALIDADE  

O contrato destinado aos bolsistas terá validade até dezembro do ano de 2012 a partir de 02 de 

maio de 2012. 

 

 

 

Christiano Carvalho Leal 

Diretor Geral do campus Campos-Guarus 

Original assinado 

 

 

Emerson Brum Bittencourt 

Diretor do Departamento de Ensino do campus Campos-Guarus. 

Original assinado 

 



 

 

 

ANEXO I 

Funções Atribuições Pré- requisitos Código Vagas 
Carga Horária 

semanal Valor da bolsa 

Apoio às 
atividades 

Acadêmicas e 
Administrativas 

a) apoiar a gestão acadêmica e administrativa das 
turmas;           
 
b) acompanhar e subsidiar a atuação dos professores;                
 
c) auxiliar os professores no registro da frequência e do 
desempenho acadêmico dos estudantes no SISTEC;                  
 
d) participar dos encontros de coordenação;                                 
 
e) realizar a matrícula dos estudantes, a emissão de 
certificados e a organização de pagamentos dos 
bolsistas, entre outras atividades administrativas e de 
secretaria determinadas pelos coordenadores geral e 
adjunto;                      
 
f) prestar apoio técnico em atividades laboratoriais ou de 
campo; e                                                                                         
 
g) prestar serviços de atendimento e apoio acadêmico às 
pessoas com deficiência. 

Ser servidor do IFF 
com ensino médio 

completo e experiência 
comprovada de 

atuação no registro 
acadêmico.  

001 2 10 
R$ 18,00 (dezoito 
reais ) por hora de 

60 minutos 

Ser servidor do IFF 
com ensino médio 

completo e experiência 
comprovada de 

atuação na reprodução 
gráfica.  

002 2 8 
R$ 18,00 (dezoito 
reais ) por hora de 

60 minutos 

Ser servidor do IFF 
com ensino médio 

completo e experiência 
comprovada de 

atuação na área de 
compras e financeira. 

003 2 8 
R$ 18,00 (dezoito 
reais ) por hora de 

60 minutos 

Ser servidor do IFF 
com curso  superior em 
administração ou direito 

ou jornalismo 

 

 

004 

 
 
2 

 
 
 
8 

 
 

R$ 18,00 (dezoito 
reais ) por hora de 

60 minutos 

      



 

 

 
 

Orientador                                                        

 
a) acompanhar as atividades e a frequência dos 
estudantes, atuando em conjunto com os demais 
profissionais para prevenir a evasão e aplicar estratégias 
que favoreçam a permanência; 

Ser servidor do IFF, 
com formação em 

Pedagogia, Serviço 
Social ou Psicologia ou 

Licenciatura. 

005 2 8 Horas 
R$ 36,00 ( trinta e 

seis reais ) por 
hora de 60 minutos 

b) articular as ações de acompanhamento pedagógico 
relacionadas ao acesso, à permanência, ao êxito e à 
inserção socioprofissional; 

c) realizar atividades de divulgação junto aos 
demandantes, apresentando as ofertas da instituição; 

d) promover atividades de sensibilização e integração 
entre os estudantes e equipes da Bolsa-Formação; 

e) articular ações de inclusão produtiva em parceria com 
as agências do Serviço Nacional de Emprego (SINE); e 

f) prestar serviços de atendimento e apoio acadêmico às 
pessoas com deficiência. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Supervisor 
 
 
 
 
 

a) interagir com as áreas acadêmicas e organizar a oferta 
dos cursos em conformidade com o Guia Pronatec de 
Cursos de Formação Inicial e Continuada e o Catálogo 
Nacional de Cursos Técnicos; 

Ser servidor do campus 
Guarus com formação 
profissional na área de 
controle e processos 

Industriais 

006 1 10 horas 
R$ 36,00 (trinta e 

seis reais) por hora 
de 60 minutos  b) coordenar a elaboração da proposta de implantação 

dos cursos, em articulação com as áreas acadêmicas, e 
sugerir as ações de suporte tecnológico necessárias 
durante o processo de formação, prestando informações 
ao coordenador-adjunto; 

c) coordenar o planejamento de ensino;  
 
 
 

  
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

d) assegurar a acessibilidade para a plena participação 
de pessoas com deficiência;  

 
 



 

 

     
e) apresentar ao coordenador-adjunto, ao final do curso 
ofertado, relatório das atividades e do desempenho dos 
estudantes;  

 
 

Ser servidor do campus 
Guarus com formação 
profissional na área de 

saúde 

 
 
 

007 

 
 
 
1 

 
 
 

5 horas 

 
 

R$ 36,00 ( trinta e 
seis reais ) por 

hora de 60 minutos f) elaborar relatório sobre as atividades de ensino para 
encaminhar ao coordenador-geral ao final de cada 
semestre;  

g) ao final do curso, adequar e sugerir modificações na 
metodologia de ensino adotada, realizar análises e 
estudos sobre o desempenho do curso;  

Ser servidor do campus 
Guarus com formação 
profissional na área de 

Informática 

008 1 5 horas 
R$ 36,00 (trinta e 

seis reais) por hora 
de 60 minutos 

h) supervisionar a constante atualização, no SISTEC, dos 
registros de frequência e desempenho acadêmico dos 
beneficiários;  
i) fazer a articulação com a escola de ensino médio para 
que haja compatibilidade entre os projetos pedagógicos; 
e  

j) exercer, quando couber, as atribuições de apoio às 
atividades acadêmicas e administrativas e de orientador. 

 



 

 

 

ANEXO II 

TABELAS DE PONTUAÇÃO PARA ANÁLISE DO CURRÍCULO PARA AS FUNÇÕES  DE APOIO ÀS ATIVIDADES 
ACADÊMICAS  E ADMINISTRATIVAS, ORIENTADOR E SUPERVISOR 

 

Função: APOIO ÀS ATIVIDADES ACADÊMICAS E ADMINISTRATIVAS - CÓDIGO 001 

FORMAÇÃO ACADÊMICA Pontuação 

UNITÁRIO MÁXIMO 

1. 
Curso de capacitação na área de atuação, com carga horária mínima de 
80 horas. 1.0 3.0 

2.  Graduação 2.0 2.0 

3. Pós Graduação Lato Sensu 2.0 2.0 

4. Pós Graduação Strictu Sensu 3.0 3.0 

 SUBTOTAL 10.0 

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL Pontuação 
UNITÁRIO  MÁXIMO  

1. Experiência na área acadêmica e administrativa 2,0 (por semestre) 8.0 

2. 
Experiência na operacionalização de sistemas de gestão acadêmica 
e/ou administrativa do governo federal 

1.0 (por semestre)  2.0 

3.  Servidor atuando atualmente no registro acadêmico do campus Guarus 15.0  15.0 

4. 
Participação em projetos como Mulheres Mil e Extensão no campus 
Guarus no ano de 2012 

5.0 5.0 

 SUBTOTAL 30.0 

PONTUAÇÃO MÁXIMA (SOMATÓRIO DE TODOS OS ITENS) 40 PONTOS 

 

Função: APOIO ÀS ATIVIDADES ACADÊMICAS E ADMINISTRATIVAS - CÓDIGO 002 

FORMAÇÃO ACADÊMICA 
Pontuação 

UNITÁRIO MÁXIMO 

1. 
Curso de capacitação na área de atuação, com carga horária mínima de 
80 horas. 1.0 3.0 

2.  Graduação 2.0 2.0 

3. Pós Graduação Lato Sensu 2.0 2.0 

4. Pós Graduação Strictu Sensu 3.0 3.0 

 SUBTOTAL 10.0 

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL Pontuação 
UNITÁRIO  MÁXIMO  

1. Experiência na área acadêmica e administrativa 2,0 (por semestre) 8.0 

2. Experiência na operacionalização das máquinas da reprodução gráfica 1.0 (por semestre)  2.0 

3.  Servidor atuando atualmente na reprodução gráfica do campus Guarus 15.0  15.0 

4. 
Participação em projetos como Mulheres Mil e Extensão no campus 
Guarus no ano de 2012 

5.0 5.0 

 SUBTOTAL 30.0 

PONTUAÇÃO MÁXIMA (SOMATÓRIO DE TODOS OS ITENS) 40 PONTOS 

 



 

 

 

Função: APOIO ÀS ATIVIDADES ACADÊMICAS E ADMINISTRATIVAS - CÓDIGO 003 

FORMAÇÃO ACADÊMICA 
Pontuação 

UNITÁRIO MÁXIMO 

1. 
Curso de capacitação na área de atuação, com carga horária mínima de 
80 horas. 1.0 3.0 

2.  Graduação 2.0 2.0 

3. Pós Graduação Lato Sensu 2.0 2.0 

4. Pós Graduação Strictu sensu 3.0 3.0 

 SUBTOTAL 10.0 

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL Pontuação 
UNITÁRIO  MÁXIMO  

1. Experiência na área acadêmica e administrativa 2,0 (por semestre) 8.0 

2. 
Experiência na operacionalização de sistemas de gestão acadêmica 
e/ou administrativa do governo federal 

1.0 (por semestre)  2.0 

3.  
Servidor atuando atualmente no setor de compras ou financeiro do 
campus Guarus 

15.0  15.0 

4. 
Participação em projetos como Mulheres Mil e Extensão no campus 
Guarus no ano de 2012 

5.0 5.0 

 SUBTOTAL  30.0 

PONTUAÇÃO MÁXIMA (SOMATÓRIO DE TODOS OS ITENS) 40 PONTOS 

 

Função: APOIO ÀS ATIVIDADES ACADÊMICAS E ADMINISTRATIVAS - CÓDIGO 004 

FORMAÇÃO ACADÊMICA 
Pontuação 

UNITÁRIO MÁXIMO 

1. 
Curso de capacitação na área de atuação, com carga horária mínima de 
80 horas. 1.0 3.0 

2.  Graduação 2.0 2.0 

3. Pós Graduação Lato Sensu 2.0 2.0 

4. Pós Graduação Strictu Sensu 3.0 3.0 

 SUBTOTAL  10.0 

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL Pontuação 
UNITÁRIO  MÁXIMO  

1. Experiência na área acadêmica e administrativa 2,0 (por semestre) 8.0 

2. 
Experiência na operacionalização de sistemas de gestão acadêmica 
e/ou administrativa do governo federal 

1.0 (por semestre)  2.0 

3.  Servidor do campus Guarus 15.0  15.0 

4. 
Participação em projetos como Mulheres Mil e Extensão no campus 
Guarus no ano de 2012 

5.0 5.0 

 SUBTOTAL 30.0 

PONTUAÇÃO MÁXIMA (SOMATÓRIO DE TODOS OS ITENS) 40 PONTOS 

 

 



 

 

 

 

Função: ORIENTADOR - CÓDIGO 005 

FORMAÇÃO ACADÊMICA 
Pontuação 

UNITÁRIO MÁXIMO 

1. 
Curso de capacitação na área de atuação, com carga horária mínima de 
80 horas. 1.0 3.0 

2.  Graduação 2.0 2.0 

3. Pós Graduação Lato Sensu 2.0 2.0 

4. Pós Graduação Strictu Sensu 3.0 3.0 

 SUBTOTAL 10.0 

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL Pontuação 
UNITÁRIO  MÁXIMO  

1. Tempo de serviço no campus Guarus 2,0 (por semestre) 10.0 

2.  Servidor do campus Guarus 15.0  15.0 

4. 
Participação em projetos como Mulheres Mil e Extensão no campus 
Guarus no ano de 2012 

5.0 5.0 

 SUBTOTAL 30.0 

PONTUAÇÃO MÁXIMA (SOMATÓRIO DE TODOS OS ITENS) 40 PONTOS 

 

Função: SUPERVISOR  - CÓDIGO 006 

FORMAÇÃO ACADÊMICA Pontuação 

UNITÁRIO MÁXIMO 

1.  Graduação na área de controle e processos industriais 2.0 2.0 

2. Pós Graduação Lato Sensu na área de controle e processos industriais 3.0 3.0 

3. Pós Graduação Strictu Sensu na área de controle e processos industriais 4.0 4.0 

SUBTOTAL 9.0 9.0 

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL Pontuação 
UNITÁRIO  MÁXIMO  

1. Experiência docente na área a que concorre 1,0 (por semestre) 6.0 

2.  Experiência profissional na área a que concorre diferente de docência 1,0 (por semestre) 5.0 

3. Servidor do campus Guarus 15.0  15.0 

4. 
Participação em projetos como Mulheres Mil e Extensão no campus 
Guarus no ano de 2012 

5.0 5.0 

 SUBTOTAL 31.0 

PONTUAÇÃO MÁXIMA (SOMATÓRIO DE TODOS OS ITENS) 40 PONTOS 

 

 

 

 



 

 

 

 

Função: SUPERVISOR - CÓDIGO 007 

FORMAÇÃO ACADÊMICA 
Pontuação 

UNITÁRIO MÁXIMO 

1.  Graduação na área de saúde. 2.0 2.0 

2. Pós Graduação Lato Sensu na área de saúde. 3.0 3.0 

3. Pós Graduação Strictu Sensu na área de saúde. 4.0 4.0 

 SUBTOTAL 9.0 

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL Pontuação 
UNITÁRIO  MÁXIMO  

1. Experiência docente na área a que concorre 1,0 (por semestre) 6.0 

2.  Experiência profissional na área a que concorre diferente de docência 1,0 (por semestre) 5.0 

3. Servidor do campus Guarus 15.0  15.0 

4. 
Participação em projetos como Mulheres Mil e Extensão no campus 
Guarus no ano de 2012 

5.0 5.0 

 SUBTOTAL 31.0 

PONTUAÇÃO MÁXIMA (SOMATÓRIO DE TODOS OS ITENS) 40 PONTOS 

 

 

Função: SUPERVISOR - CÓDIGO 008 

FORMAÇÃO ACADÊMICA 
Pontuação 

UNITÁRIO MÁXIMO 

1.  Graduação na área de Informática 2.0 2.0 

2. Pós Graduação Lato Sensu na área de Informática 3.0 3.0 

3. Pós Graduação Strictu Sensu na área de informática 4.0 4.0 

 SUBTOTAL 9.0 

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL Pontuação 
UNITÁRIO  MÁXIMO  

1. Experiência docente na área a que concorre 1,0 (por semestre) 6.0 

2.  Experiência profissional na área a que concorre diferente de docência 1,0 (por semestre) 5.0 

3. Servidor do campus Guarus 15.0  15.0 

4. 
Participação em projetos como Mulheres Mil e Extensão no campus 
Guarus no ano de 2012 

5.0 5.0 

 SUBTOTAL 31.0 

PONTUAÇÃO MÁXIMA (SOMATÓRIO DE TODOS OS ITENS) 40 PONTOS 

 

 

 

 



 

 

 

ANEXO III 

FICHA DE INSCRIÇÃO 

1. DADOS PESSOAIS (preenchimento obrigatório) 
                         

Nome Completo:                                          

                                                     
                         

CPF:                         RG                         
                         

 
SIAPE:                               
                         

Data de Nascimento: _______ /_______/ ______             
                         

Endereço Residencial:                                        

                                                    
                         
         Tel. 
Fixo:                                    
                         
         Tel. 
Celular:                                
                         
     E-
Mail:  

  
                                            

                                                    
                         

 
2. DADOS PROFISSIONAIS (preenchimento obrigatório) 

 
                         

Setor ou Campus do IFF ao qual está vinculado:                              

                                                      

                         

Função/Cargo:                                            

                                                    
                         

Data de Admissão:   
                         

 CÓDIGO DA DISCIPLINA PRETENDIDA:                

                         
  

                  

 

Assinatura do candidato 

 

 



 

 

 

 

ANEXO IV 

 

DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE 

 

Pela presente DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE, eu  ________________________ 

________________________________________________________________________ ,RG 

nº_________________________ CPF nº_____________________ Matrícula SIAPE 

nº______________,ocupante do  cargo de _____________________________________  do Quadro  de 

Pessoal do campus _________________________________________, em exercício na(o) 

__________________________________________, declaro ter disponibilidade para  participação nas 

atividades no âmbito do PRONATEC, e que não haverá prejuízo a carga horária regular,  conforme previsto no 

art. 9 da Lei no 12.513, de 26/10/2011, e Resolução CD/FNDE No 72, de 20/12/2011. 

 

DECLARO, sob minha inteira responsabilidade, serem exatas e verdadeiras as informações aqui prestadas, sob 

pena de responsabilidade administrativa civil e penal e, estou ciente que, nos termos do § 1o do art. 9 da Lei 

12.513 de 26/10/2011 e as horas trabalhadas, quando desempenhadas durante a minha jornada de trabalho, 

deverão ser compensadas. 

________________________, _____ de ________________ de _______. 

(local e data) 

_______________________________________________ 

Assinatura do servidor 

 

 

 

 

 

 

 

 

Turno / Dias da 
semana 

Segunda Terça Quarta Quinta Sexta 

Manhã 
          

Tarde 
          

Noite 
          



 

 

ANEXO V 

 

DECLARAÇÃO DA CHEFIA IMEDIATA 

 

Declaro estar ciente que, em função da programação de trabalho acima citadas, o (a) servidor (a) -

___________________________________________________________________________________,RG 

nº._____________________ CPF nº._________________________Matrícula SIAPE nº _________________, 

que as atividades a  serem desempenhadas no âmbito do PRONATEC são compatíveis com sua programação 

de trabalho. 

________________________, _____ de ________________ de _______. 

(local e data) 

 

______________________________________ 

Chefia Imediata 

Assinatura e Carimbo 

PARECER CHEFIA MEDIATA 

De Acordo:    

_______________, __ / __ / ____ 

 

_____________________________ 

Responsável/Direção 

PARECER SETOR DE PESSOAL 

De Acordo: 

_______________, __ / __ / ____ 

________________________________ 

Responsável/Chefe Imediato 


