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PROCESSO SELETIVO INTERNO SIMPLIFICADO PARA APOIO ÀS ATIVIDADES ACADÊMICAS E 
ADMINISTRATIVAS, ORIENTADOR E SUPERVISOR NO PRONATEC/MEC - IFFLUMINENSE 

CAMPUS CAMPOS CENTRO 

 

 

O DIRETOR GERAL DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 
FLUMINENSE CAMPUS CAMPOS CENTRO, no uso de suas atribuições legais, torna público o 
presente Edital contendo as normas referentes ao Processo de Seleção para o Programa Nacional de 
Acesso ao Ensino Técnico e ao Emprego – PRONATEC, de acordo com a Lei nº 12.513, de 26 de 
outubro de 2011 e suas alterações posteriores, destinado à contratação, por tempo determinado, de 
Supervisor, Orientador e Apoio às Atividades Acadêmicas e Administrativas para atuação no 
Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e ao Emprego - PRONATEC, regido pela Lei 
12.513 de 26 de outubro de 2011, com suas alterações posteriores, pelas Resoluções CD/FNDE Nº 
04/2012, alterada pela Resolução CD/FNDE Nº 06/2013 e CD/FNDE Nº 23/2012 e, pela Portaria N.º 
817, de 13 de agosto de 2015, com a finalidade de atender aos cursos ofertados pelo PRONATEC no 
IFFluminense. 

 
1 – DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 
1.1 - O presente instrumento tem como objetivo selecionar servidores do IFFLUMINENSE, ativos ou 
aposentados, interessados em desempenhar os encargos de Supervisor, Orientador e Apoio às 
Atividades Acadêmicas e Administrativas  para atuação no PRONATEC, conforme Anexo I. 
1.2 - O PRONATEC tem como objetivo expandir, interiorizar e democratizar a oferta de cursos técnicos 
e profissionais de nível médio, e de cursos de formação inicial e continuada. Esta ação intensifica a 
expansão da rede federal de educação profissional e tecnológica. 
1.3 – Este edital terá a validade de 12 meses, contados a partir da publicação do resultado final, 
podendo ser prorrogado por igual período, a critério do IFFluminense. 

 
 

2 – DO ENCARGO, ATRIBUIÇÕES E REMUNERAÇÃO DA BOLSA 
 

2.1 - Os servidores selecionados para atuar no PRONATEC serão remunerados na forma de concessão 
de bolsas. 
2.2 - Na função de Orientador, Supervisor e Apoio às Atividades Acadêmicas e Administrativas, na 
Bolsa Formação PRONATEC, a bolsa só poderá ser concedida no limite máximo de 20 horas 
semanais; 
2.3 - O supervisor terá as seguintes atribuições: 
 
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; 
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 de atividades e do 
desempenho dos estudantes; 
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; 
h) supervisionar a constante atualização, no SISTEC, dos registros de frequência e desempenho 
acadêmico dos beneficiários; 
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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. 
 
2.4 - Os servidores selecionados para atuarem como Apoio às Atividades Acadêmicas e 
Administrativas terão as seguintes atribuições: 
 
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; 
d) coordenar a utilização dos espaços educativos; 
e) participar dos encontros de coordenação; 
f) realizar a matrícula dos estudantes, a emissão de certificados e a organização de pagamentos dos 
alunos e profissionais do PRONATEC Bolsa-Formação, entre outras atividades administrativas e de 
secretaria determinadas pelos coordenadores geral e adjunto; 
g) prestar apoio técnico em atividades laboratoriais ou de campo;  
h) prestar serviços de atendimento e apoio acadêmico às pessoas com deficiência; e 
i) demais atividades de apoio acadêmico e apoio administrativo no âmbito do PRONATEC atribuídas 
pelo coordenador adjunto responsável pelo campus. 
 
2.5 - Os servidores selecionados para atuarem como Orientador terão as seguintes atribuições: 
 
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; 
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. 
 
2.6 - O pagamento das bolsas aos profissionais que atuarão nos cursos do Pronatec obedecerá aos 
seguintes valores por hora de trabalho:  
 
a) Apoio às Atividades Acadêmicas e Administrativas - R$ 18,00 (dezoito reais por hora);  
b) Supervisor - R$ 36,00 (trinta e seis reais por hora); 
c) Orientador - R$ 36,00 (trinta e seis reais por hora). 
 
2.7 - A concessão de bolsas aos servidores ativos ou aposentados da Rede Federal estará 
condicionada à apresentação de autorização do setor de recursos humanos, conforme a Resolução 
CD/FNDE N.º 04/2012, art. 14, inciso II.  
 
2.8 - O profissional bolsista não terá direito a férias em relação às atividades da Bolsa-Formação 
Pronatec, ainda que esteja no gozo de férias regulamentares das atividades vinculadas à Instituição. O 
não exercício da carga horária semanal de forma regular incorrerá em abandono de suas funções.  
 

 
3 – DOS REQUISITOS BÁSICOS 
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3.1 - Somente serão válidas as inscrições dos candidatos que atendam aos seguintes requisitos: 
3.1.1 - Ser servidor ativo ou aposentado do Instituto Federal Fluminense; 
3.1.2 - Ter perfil compatível com o Quadro de Vagas constante do Anexo I. 

 
 

4 - DA INSCRIÇÃO 
 

4.1 - As inscrições serão gratuitas, realizadas no período de 27 a 29 de outubro de 2015, no Setor 
de Protocolo do campus Campos Centro do Instituto Federal Fluminense, observando o horário de 
expediente do setor. 
4.2 – O candidato poderá concorrer a apenas um código de vaga. 
4.3 - Será eliminado(a) deste Processo Seletivo o(a) candidato(a) que se inscrever em mais de um 
código de vaga. 
4.4 - Não serão aceitos pedidos de inscrição em caráter condicional, por via postal, fax, internet ou 
protocolada em local diferente do indicado neste Edital. 
4.5- No ato da inscrição o candidato deverá obrigatoriamente  protocolar  a  seguinte documentação: 
4.5.1 - Ficha de inscrição, Anexo II; 
4.5.2- "Curriculum vitae" com cópia de todos os documentos que comprovem a pontuação exigida 
no Anexo I; 
4.5.3 - Declaração de disponibilidade, Anexo III; 
4.5.4 - Declaração de chefia mediata, Anexo IV; 
4.6 - O candidato procederá à entrega da Ficha de Inscrição, com toda a documentação necessária 
encadernada em espiral e com sobrecapas em PVC flexível transparente, no formato A4, na ordem 
especificada nos Anexos V, em envelope lacrado e escrito “Edital n° 108/2015 - Processo Seletivo 
Interno Simplificado para Apoio às Atividades Acadêmicas e Administrativas, Orientador e Supervisor no 
PRONATEC/MEC - IFFLUMINENSE campus Campos Centro”, no Setor de Protocolo Geral do 
campus Campos Centro do Instituto Federal Fluminense, que registrará e procederá o 
encaminhamento devido; 
4.7 - Quadro de pontuação constante nos Anexos V deste Edital, devidamente preenchido com o total 
pontuado pelo candidato, com base na documentação comprobatória por ele apresentada. 
4.8 - O não cumprimento das exigências constantes no item 4 implica a eliminação do candidato. 

 
 

5 – DA ESTRUTURA DO PROCESSO DE SELEÇÃO E CLASSIFICAÇÃO 
 

5.1 - O processo seletivo simplificado constará de duas etapas eliminatórias, sendo: 
 
1ª. etapa: Análise de Títulos (segundo pontuação discriminada na Ficha de Avaliação, Anexo V) 
realizada pela Comissão de Seleção designada pela Direção Geral, presidida pelo Coordenador-
Adjunto das Bolsas-Formação do PRONATEC no campus Campos Centro. 
 
2ª etapa: Participação do candidato em entrevista, em que se avaliará a presença, e o perfil do 
candidato. Esta etapa terá o valor de 50 (cinqüenta) pontos. 
 
5.2 - Participarão da 2ª etapa, os(as) candidatos(as) selecionados(as) na 1ª etapa em nº 
correspondente em até três vezes o número de vagas ofertadas para o código a que concorre. 
5.3 - O resultado da análise da seleção e classificação será divulgado no site do IFFLUMINENSE, 
pelo endereço eletrônico www.iff.edu.br, na data constante do cronograma apresentado no item 10.4. 
5.4 - A ordem de classificação dos(as) candidatos(as) obedecerá à ordem decrescente da nota 
final (NF) e valerá também para efeito de cadastro de reserva. 
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5.5 - Em caso de empate entre candidatos(as), serão obedecidos os seguintes critérios de 
desempate, na ordem em que se apresentam: 
5.5.1 - em exercício no campus do curso pretendido, no IFFLUMINENSE; 
5.5.2 - maior tempo de exercício no IFFLUMINENSE; 
5.5.3 - maior idade. 

 

 
6- DO RECURSO 
 
6.1 - A comissão avaliadora tem a autoridade final na apreciação dos aspectos de conteúdo da Seleção 
Interna Simplificada, cabendo recurso fundamentado contra suas decisões, somente na ocorrência de 
vícios ou erros formais na condução do mesmo e somente na etapa de Análise dos Títulos. 
6.2 - O recurso deverá ser impetrado pela parte interessada, na data constante do cronograma 
apresentado no item 10.4., através de Requerimento dirigido ao Diretor Geral, conforme Anexo VI, no 
prazo de 1 (um) dia útil após a data de divulgação do resultado da 1ª etapa. O requerente deverá 
dar entrada no Setor de Protocolo Geral do Instituto Federal Fluminense campus Campos Centro, 
observando o horário de expediente do setor. 
6.3 - Compete à Comissão avaliadora aceitar o recurso impetrado e julgá-lo. 
6.4 - O recurso e o resultado de seu julgamento deverão ser publicados no endereço eletrônico 
www.iff.edu.br , na data constante do cronograma apresentado no item 10.4. 
6.5 - Serão indeferidos os recursos interpostos fora do prazo definido neste Edital e os que tiverem por 
objeto a apresentação de documento novo. 
6.6 - Os casos omissos serão resolvidos pela Direção Geral e membros da comissão avaliadora e em 
última instância, pelo Reitor do Instituto Federal Fluminense. 
 
7 – DO INÍCIO DA VIGÊNCIA DA BOLSA 

 
7.1 - Os candidatos classificados serão admitidos conforme as necessidades do Programa, desde que 
estejam de acordo com as seguintes exigências: 
 
a) Possuir o requisito apresentado no perfil; 
b) Ter sido classificado no processo seletivo simplificado; 
c) Comprovar que está apto para o exercício das atribuições do encargo; 
d) Apresentar disponibilidade de horário para o exercício do encargo. 

 
7.2 - A convocação dos profissionais selecionados estará condicionada às necessidades do 
PRONATEC. 
 
8 – DA DURAÇÃO DA BOLSA 

 
8.1 – O prazo de duração da bolsa terá a vigência de seis meses, podendo ser prorrogado por igual 
período.  
8.2- Para que a prorrogação ocorra é necessário que o bolsista apresente nova Autorização da gestão 
de pessoas e assine o Aditivo do Termo de Compromisso. 
 
9 – DO ENCERRAMENTO DA BOLSA 
 
9.1 - As bolsas serão encerradas nas seguintes hipóteses: 
9.1.1-quando do término do tempo previsto para duração da bolsa estabelecido no termo de 
compromisso assinado pelo bolsista; 
9.1.2 - quando do término da validade do Edital; 
9.1.3 - quando o bolsista solicitar o cancelamento ou interrupção da bolsa; 
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9.1.4 - quando o bolsista for desligado do Programa, no âmbito do IFFLUMINENSE, por um dos 
seguintes motivos: 
a) ocorrência de extinção da turma; 
b) o curso não seja executado; 
c) deixar de ser servidor público, se seu edital de seleção assim o exigir; 
d) prejudicar o andamento do Programa por: 

i) falta de pontualidade; 
ii) deixar de cumprir com a carga horária semanal sem justificativa e sem comunicação  
com a chefia imediata no âmbito do Pronatec; 
iii) não cumprir com os compromissos referentes às atribuições inerentes ao encargo; 
iv) não se adequar ao calendário do curso, conforme estabelecido pela coordenação pertinente; 
v) não participar das reuniões convocadas pela Coordenação Geral ou Coordenação Adjunta do 
Pronatec Bolsa-Formação. 
 

10 - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 

10.1 - É de inteira responsabilidade do(a) candidato(a) acompanhar os resultados e demais publicações 
referentes a este Edital que estarão disponibilizadas na Coordenação Adjunta do campus e no portal 
do IFFLUMINENSE no endereço eletrônico www.iff.edu.br. 
10.2 - A convocação dos(as) candidatos(a) será por meio do portal do IFFLUMINENSE no endereço 
eletrônico www.iff.edu.br, devendo apresentar-se ao coordenador do PRONATEC do 
IFFLUMINENSE, no prazo máximo de 48 horas, contados a partir da data da divulgação da 
convocação. 
10.2.1 - No caso do não comparecimento ficará reservado a Coordenação do PRONATEC o 
direito de convocar o próximo candidato classificado. 
10.3 - Os casos omissos serão resolvidos pela Direção Geral do campus Campos Centro e membros 
da comissão avaliadora e em última instância, pelo Reitor do Instituto Federal Fluminense. 
10.4 - O cronograma que rege este Edital é o apresentado a seguir: 
 

Etapas Data / Período Local 

Período de inscrição 
27/10/2015 

a 
29/10/2015 

No Setor de Protocolo do campus 
Campos Centro do IFFluminense 

Resultado preliminar da 1ª etapa 03/11/2015 
No endereço eletrônico 

www.iff.edu.br 

Interposição de recurso 04/11/2015 No Setor de Protocolo do campus 
Campos Centro do IFFluminense 

Resultado da interposição de 
recurso e publicação do resultado 
parcial 

06/11/2015 
No endereço eletrônico 

www.iff.edu.br 

Entrevista (horário a ser divulgado 
após interposição) 

09/11/2015  
e/ou 10/11/2015 

No campus Campos Centro do 
IFFluminense 

Resultado Final 12/11/2015 
No endereço eletrônico 

www.iff.edu.br 
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JEFFERSON MANHÃES DE AZEVEDO 
Diretor Geral 

 
 
 

 
 
 

 
  

         OSVALDO GOMES TERRA JÚNIOR 
          Coordenador Adjunto do PRONATEC 
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ANEXO I – QUADRO DE VAGAS 

 

 CÓDIGO 
DA VAGA 

 

ENCARGO 

 

ATUAÇÃO 

 

VAGAS 
CARGA HORÁRIA 
SEMANAL MÍNIMA 

PREVISTA 

 

TURNO 

 

PRÉ-REQUISITO 

 
001 

Supervisor  Supervisor de Curso 
Técnico - Área de 

Automação 

 

 
01 3 h por turma 

 

Manhã 
Graduação na área de atuação ou 
qualquer graduação com curso 
técnico em Automação ou 
Eletrotécnica, cursados em Instituição 
reconhecida pelo MEC.  

 

002 
Supervisor  Supervisor de Curso 

Técnico - Área de 
Edificações 

 

 
01 3 h por turma 

 

 
Manhã 

Graduação na área de atuação ou 
qualquer graduação com curso 
técnico em Edificações, cursados em 
Instituição reconhecida pelo MEC. 

 
003 

Supervisor  
 
 

Supervisor de Curso 
Técnico - Área de 

Eletrônica 

 

 
01 3 h por turma 

 

 
Manhã 

Graduação na área de atuação ou 
qualquer graduação com curso 
técnico em Automação ou 
Eletrotécnica, cursados em Instituição 
reconhecida pelo MEC. 

 
004 

Supervisor  
 

Supervisor de Curso 
Técnico - Área de 

Eletrotécnica 

 

 
01 3 h por turma 

 

Manhã 
Graduação na área de atuação ou 
qualquer graduação com curso 
técnico em Automação ou 
Eletrotécnica, cursados em Instituição 
reconhecida pelo MEC.  

 
005 

Supervisor  
 

Supervisor de Curso 
Técnico - Área de 

Informática 

 

 
01 3 h por turma 

     
Tarde 

Graduação na área de atuação ou 
qualquer graduação com curso 
técnico em Informática, cursados em 
Instituição reconhecida pelo MEC. 

 
 

006 

Supervisor  Supervisor de Curso 
Técnico - Área de 

Soldagem 

 
 

01 3 h por turma 

 
Manhã 

Graduação na área de atuação ou 
qualquer graduação com curso 
técnico em Mecânica, cursados em 
Instituição reconhecida pelo MEC. 

 
 

007 

Supervisor  
 

Acompanhamento de 
Egresso 

 

 
01 10 h  

Manhã / 
Tarde 

Qualquer graduação com curso de 
Especialização em Estatística, 
cursados em Instituição reconhecida 
pelo MEC. 
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008 

Supervisor Processo Seletivo 
 

 
 

02 

 
15 h  

Manhã / 
Tarde Qualquer graduação cursada em 

Instituição reconhecida pelo MEC. 

 
 

009 

Orientador 
 

Coordenação dos 
Cursos Técncios 

 

 
01 20 h  

Manhã / 
Tarde 

Qualquer curso de Licenciatura plena 
cursada em Instituição reconhecida 
pelo MEC. 

 
 

010 

Apoio às 
Atividades 

Acadêmicas e 
Administrativas 

 

 
Coordenação de Turno 

 

 
03 

10 h  

 
 
Manhã / 
Tarde 

Ensino médio completo cursado em 
Instituição reconhecida pelo MEC. 

 
 

011 

Apoio às 
Atividades 

Acadêmicas e 
Administrativas 

 

 
Biblioteca 

 

 
01 

10 h  

 
 
Manhã / 
Tarde 

Ensino médio completo cursado em 
Instituição reconhecida pelo MEC. 

 
 

012 

Apoio às 
Atividades 

Acadêmicas e 
Administrativas 

 

 
Financeiro 

 

 
01 

10 h  

 
 
Manhã / 
Tarde 

Ensino médio completo cursado em 
Instituição reconhecida pelo MEC. 

 
 

013 

Apoio às 
Atividades 

Acadêmicas e 
Administrativas 

 

 
Produção Gráfica 

 

 
02 

10 h  

 
 
Manhã / 
Tarde / 
Noite 

Ensino Fundamental completo 
cursado em Instituição reconhecida 
pelo MEC. 

 
 

014 

Apoio às 
Atividades 

Acadêmicas e 
Administrativas 

 
Registro Acadêmico 

 

 
02 10 h  

 
 
Manhã / 
Tarde 

Ensino médio completo cursado em 
Instituição reconhecida pelo MEC. 

 
 

015 

Apoio às 
Atividades 

Acadêmicas e 
Administrativas 

 

 
Coordenação 

 

 
01 10 h  

 
 
Manhã / 
Tarde 

Ensino médio completo cursado em 
Instituição reconhecida pelo MEC. 
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ANEXO II 
FICHA DE INSCRIÇÃO - SUPERVISOR 

 
Atuação ____________________________________________________________________    
 
Cód. Vaga        

 
Data de ingresso no IFF:   /_  / ______  
 
Data de saída do IFF( em caso de aposentadoria) :  ____ /_  / ______  
 
1 - Dados pessoais: 
 
Nome completo:    

 
  Endereço: ______________________________________________________ N:  _ ____ 
 

Complemento:   Bairro:    CEP:     

 

Município:    UF:      

 

Data de nascimento:   /_  /    Sexo: (  ) Masculino ( )Feminino 

 

 

Estado civil:   CPF:     SIAPE:                           
 

Identidade:   Órgão exp.:   Data emissão:   /_  /  
 
Nacionalidade:      Naturalidade:                                                 
   

  Telefone  residencial:  (       )                Telefone  celular:  (  )                       
 

E-mail:     
 

 
2 - Dados profissionais: 
 
Campus de lotação:__________________________________________________________  

 
 

 
Carga horária de trabalho no campus:    h semanais 
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ANEXO II 
 

FICHA DE INSCRIÇÃO – APOIO ÀS ATIVIDADES ACADÊMICAS E ADMINISTRATIVAS 
 
 

Atuação                                                                 

                                                                                                                              
Cód. Vaga       

 
Data de ingresso no IFF:   __ /_  / ______  
 
Data de saída do IFF( em caso de aposentadoria) : ___  /_  / ______  
 
1 - Dados pessoais: 
 
Nome completo:    

 
  Endereço: ______________________________________________________ N:  _ ____ 
 

Complemento:   Bairro:    CEP:     

 

Município:    UF:      

 

Data de nascimento:   /_  /    Sexo: (  ) Masculino ( )Feminino 

 

 

Estado civil:   CPF:     SIAPE:                           
 

Identidade:   Órgão exp.:   Data emissão:   /_  /  
 
Nacionalidade:      Naturalidade:                                                 
   

  Telefone  residencial:  (       )                Telefone  celular:  (  )                       
 

E-mail:     
 

 
2 - Dados profissionais: 
 
Campus de lotação: 

 
 

 
Carga horária de trabalho no campus:    h semanais 
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ANEXO II 
 

FICHA DE INSCRIÇÃO - ORIENTADOR 
 
 

Atuação                                                              
 
Cód. Vaga       

 
Data de ingresso no IFF:    /_  / ______  
 
Data de saída do IFF(em caso de aposentadoria) :  _____ /_  / ______  
 
1 - Dados pessoais: 
 
Nome completo:    

 
  Endereço: ______________________________________________________ N:  _ ____ 
 

Complemento:   Bairro:    CEP:     

 

Município:    UF:      

 

Data de nascimento:   /_  /    Sexo: (  ) Masculino ( )Feminino 

 

 

Estado civil:   CPF:     SIAPE:                           
 

Identidade:   Órgão exp.:   Data emissão:   /_  /  
 
Nacionalidade:      Naturalidade:                                                 
   

  Telefone  residencial:  (       )                Telefone  celular:  (  )                       
 

E-mail:     
 

 
2 - Dados profissionais: 
 
Campus de lotação: 

 
 

 
Carga horária de trabalho no campus:    h semanais 
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ANEXO III 
 

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 Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego - PRONATEC, e que não 

haverá  prejuízo  da  carga  horária  regular,  nem  comprometimento  da  qualidade,  do  bom 

andamento e do atendimento do plano de metas da instituição, conforme previsto no art. 9º da Lei 

nº 12.513, de 26 de outubro de 2011, e no art. 14 da Resolução CD/FNDE nº 4, de 16 de março de 

2012. 

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

prestadas, sob pena de responsabilidade administrativa civil e penal. 

 

Dias 
Turnos 

 

Segunda 

 

Terça 

 

Quarta 

 

Quinta 

 

Sexta 

 

Sábado 

Manhã       

Tarde       

Noite       

Disponibilidade total em horas  

 
 

  ,    de    de 2015. 
 

 
 

Assinatura do(a) candidato(a) servidor(a) 
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ANEXO IV 
 

DECLARAÇÃO DE CHEFIA IMEDIATA 

 

 

Declaro  estar   ciente   da  programação  de  trabalho  contida  na   Declaração  de 

 

Disponibilidade apresentada pelo(a) servidor(a)    

 

  , 
 

RG   nº     ,   CPF   nº     ,   Matrícula   SIAPE   nº 

 

  , e que os horários disponibilizados para o Programa Nacional de Acesso ao 

 

Ensino  Técnico  e  Emprego  -  PRONATEC  são  compatíveis  com  sua  jornada  de  trabalho, 
 

desempenhadas no(a)   _ 

 

  , e 

 

apresentada abaixo. 
 

Dias 

 

Turnos 

 

Segunda 

 

Terça 

 

Quarta 

 

Quinta 

 

Sexta 

 

Sábado 

Manhã       

Tarde       

Noite       

Total de horas trabalhadas  

 

  ,    de   ________ de 2015. 
(local e data) 

 
 
 

 

Chefia Imediata 
            Assinatura e Carimbo do Responsável/Direção 

 

 

 
 
 

Setor de Gestão de Pessoas/Recursos Humanos 
                                                Assinatura e Carimbo  do  Responsável
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ANEXO V - a 

CRITÉRIOS DE CLASSIFICAÇÃO PARA SUPERVISOR DE CURSO TÉCNICO (códigos 1 a 6) 

 

OBS:  

1. Os diplomas que são pré-requisitos para a vaga pretendida não serão pontuados. 
2. Cada Diploma, Certificado, declaração ou comprovação de experiência, docente ou não, poderá ser contabilizado em um 

único item. 
3. Tempos concomitantes de docência serão contabilizados uma única vez. 
4. Tempos concomitantes de  experiência profissional serão contabilizados uma única vez. 
 

Critérios – Formação acadêmica 

Obs.: Não será permitida acumulação de mais de um título 

de formação acadêmica. 

Valor unitário 
de pontos 

Valor 
máximo de 

pontos 

Pontos 
obtidos 

1. Doutorado concluído 10 pontos 10 pontos  

2. Mestrado concluído 8 pontos 8 pontos  

3. Especialização concluído 4 pontos 4 pontos  

4. Cursos de Aperfeiçoamento na atuação pretendida, conforme 
definida no Anexo I (Quadro de Vagas), com carga horária mínima 
de 40 horas, nos últimos 5 anos. 

2 pontos por 
curso 

10 pontos  

SUB TOTAL 1 10 pontos  

Critérios – Experiência técnico-profissional para o encargo de 
Supervisor (códigos 1 a 6) 

Valor unitário 
de pontos 

Valor 
máximo de 

pontos 

 

5. Tempo de exercício como servidor do IFFluminenese - por ano, e 
de forma não cumulativa 

1,5 pontos por 
ano completo 

15 pontos  

6. Tempo de experiência profissional no cargo efetivo, com atuação 
nas coordenações de curso 

5 pontos por 
ano completo 

15 pontos  

7. Orientador de projetos educacionais no IFFLUMINENSE (por 
projeto) 

5 pontos por 
projeto 

15 pontos  

8. Tempo de experiência no Pronatec, no encargo a que concorre, 
conforme definido no Anexo I(Quadro de Vagas) 

5 pontos por 
ano completo 

15 pontos  

9. Experiência na gestão ou na docência, em programas sociais 
oficiais dos governos federal, estadual ou municipal (Brasil 
Alfabetizado, Brasil Profissionalizado, PROJOVEM, PRONAEC, 
Mulheres Mil, Rede Certific, dentre outros). Carga horária minima: 8 
horas 

5 pontos por 
programa 

5 pontos  

SUB TOTAL 2 65 pontos  

TOTAL GERAL   75 PONTOS  
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ANEXO V - b 
CRITÉRIOS DE CLASSIFICAÇÃO PARA SUPERVISOR DE PROCESSO SELETIVO (código 8) 

Critérios – Formação acadêmica 
Obs.: Não será permitida acumulação de mais de um título de 

formação acadêmica. 
 

Valor unitário de 
pontos 

Valor 
máximo de 

pontos 

Pontos 
obtidos 

1. Doutorado concluído 10 pontos 10 pontos  

2. Mestrado concluído 8 pontos 8 pontos  

3. Especialização concluído 4 pontos 4 pontos  

4. Cursos de Aperfeiçoamento na atuação pretendida, 
conforme definida no Anexo I (Quadro de Vagas), com carga 
horária mínima de 40 horas, nos últimos 5 anos. 

2 pontos por curso 10 pontos  

SUB TOTAL 1 10 pontos  

Critérios – Experiência técnico-profissional para o encargo 
de Supervisor (código 8) 

Valor unitário de 
pontos 

Valor 
máximo de 

pontos 

 

5. Tempo de exercício como servidor do IFFluminenese - por 
ano, e de forma não cumulativa 

1,5 pontos por ano 
completo 

15 pontos  

6. Tempo de experiência profissional no cargo efetivo, na 
atuação a que concorre, conforme definido no Anexo I (Quadro 
de Vagas). 

5 pontos por 
projeto 

15 pontos  

7. Tempo de experiência no Pronatec, no encargo a que 
concorre, conforme definido no Anexo I(Quado de Vagas). 

5 pontos por ano 
completo 

15 pontos  

8. Participação na organização, coordenação ou supervisão de 
concursos públicos ou processos seletivos públicos 
simplificados. 

5 pontos por ano 
completo 

15 pontos  

9. Experiência na gestão ou na docência, em programas 
sociais oficiais dos governos federal, estadual ou municipal 
(Brasil Alfabetizado, Brasil Profissionalizado, PROJOVEM, 
PRONAEC, Mulheres Mil, Rede Certific, dentre outros). Carga 
horária minima: 8 horas 

5 pontos por 
programa 

5 pontos  

SUB TOTAL 2 65 pontos  

TOTAL GERAL   75 PONTOS  

 
OBS:  

1. Os diplomas que são pré-requisitos para a vaga pretendida não serão pontuados. 
2. Cada Diploma, Certificado, declaração ou comprovação de experiência, docente ou não, poderá ser contabilizado em um 

único item. 
3. Tempos concomitantes de docência serão contabilizados uma única vez. 

4. Tempos concomitantes de  experiência profissional serão contabilizados uma única vez. 
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ANEXO V - c 
CRITÉRIOS DE CLASSIFICAÇÃO PARA SUPERVISOR DE AQCOMPANHAMENTO DE EGRESSOS (código 7) 

 
Critérios – Formação acadêmica 
Obs.: Não será permitida acumulação de mais de um título de 

formação acadêmica. 
 

Valor unitário de 
pontos 

Valor 
máximo de 

pontos 

Pontos 
obtidos 

1. Doutorado concluído 10 pontos 10 pontos  

2. Mestrado concluído 8 pontos 8 pontos  

3. Especialização concluído 4 pontos 4 pontos  

4. Cursos de Aperfeiçoamento na atuação pretendida, 
conforme definida no Anexo I (Quadro de Vagas), com carga 
horária mínima de 40 horas, nos últimos 5 anos. 

2 pontos por curso 10 pontos  

SUB TOTAL 1 10 pontos  

Critérios – Experiência técnico-profissional para o encargo 
de Supervisor (código 7) 

Valor unitário de 
pontos 

Valor 
máximo de 

pontos 

 

5.  Tempo de exercício como servidor do IFFluminenese - por 
ano, e de forma não cumulativa 

1,5 pontos por ano 
completo 

15 pontos  

6. Tempo de experiência na utilização do sistema acadêmico 
do IFFluminense (QA) e/ou SISTEC. 

5 pontos por ano 
completo 

10 pontos  

7. Tempo de experiência profissional no cargo efetivo, na 
atuação a que concorre, conforme definido no Anexo I (Quadro 
de Vagas). 

5 pontos por 
projeto 

15 pontos  

8. Tempo de experiência no Pronatec, no encargo a que 
concorre, conforme definido no Anexo I(Quado de Vagas). 

5 pontos por ano 
completo 

10 pontos  

9. Participação em pesquisas de acompanhamento de 
egressos no  IFFluminense 

5 pontos por ano 
completo 

10 pontos  

10. Experiência na gestão ou na docência, em programas 
sociais oficiais dos governos federal, estadual ou municipal 
(Brasil Alfabetizado, Brasil Profissionalizado, PROJOVEM, 
PRONAEC, Mulheres Mil, Rede Certific, dentre outros). Carga 
horária minima: 8 horas 

5 pontos por 
programa 

5 pontos  

SUB TOTAL 2 65 pontos  

TOTAL GERAL   75 PONTOS  

 
OBS:  

1. Os diplomas que são pré-requisitos para a vaga pretendida não serão pontuados. 
2. Cada Diploma, Certificado, declaração ou comprovação de experiência, docente ou não, poderá ser contabilizado em um 

único item. 
3. Tempos concomitantes de docência serão contabilizados uma única vez. 
4. Tempos concomitantes de  experiência profissional serão contabilizados uma única vez. 
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ANEXO V- d 

CRITÉRIOS DE CLASSIFICAÇÃO PARA ORIENTADOR (código 9) 
 

Critérios – Formação acadêmica 
Obs.: Não será permitida acumulação de mais de um título de 
formação acadêmica. 
 

Valor unitário de 
pontos 

Valor 
máximo de 

pontos 

Pontos 
obtidos 

1. Doutorado concluído 10 pontos 10 pontos  

2. Mestrado concluído 8 pontos 8 pontos  

3. Especialização concluído 4 pontos 4 pontos  

4. Cursos de Aperfeiçoamento na atuação pretendida, conforme 
definida no Anexo I (Quadro de Vagas), com carga horária mínima 
de 40 horas, nos últimos 5 anos. 

2 pontos por 
curso 

10 pontos  

SUB TOTAL 1 10 pontos  

Critérios – Experiência técnico-profissional para o encargo de 
Orientador (código 9) 

Valor unitário de 
pontos 

Valor 
máximo de 

pontos 

 

5. Tempo de exercício como servidor do IFFluminenese - por ano, 
e de forma não cumulativa 

1,5 pontos por 
ano completo  

15 pontos  

6. Tempo de experiência profissional no cargo efetivo, com 
atuação nas coordenações de curso 

5 pontos por ano 
completo 

15 pontos  

7. Orientador de projetos educacionais no IFFluminense 5 pontos por 
projeto 

15 pontos  

8. Tempo de experiência no Pronatec, no encargo a que concorre, 
conforme definido no Anexo I(Quadro de Vagas) 

5 pontos por ano 
completo 

15 pontos  

9. Experiência na gestão ou na docência, em programas sociais 
oficiais dos governos federal, estadual ou municipal (Brasil 
Alfabetizado, Brasil Profissionalizado, PROJOVEM, PRONAEC, 
Mulheres Mil, Rede Certific, dentre outros). Carga horária minima: 
8 horas 

5 pontos por 
programa 

5 pontos  

SUB TOTAL 2 65 pontos  

TOTAL GERAL   75 PONTOS  

 

OBS:  

1. Os diplomas que são pré-requisitos para a vaga pretendida não serão pontuados. 
2. Cada Diploma, Certificado, declaração ou comprovação de experiência, docente ou não, poderá ser contabilizado em um 

único item. 
3. Tempos concomitantes de docência serão contabilizados uma única vez. 
4. Tempos concomitantes de  experiência profissional serão contabilizados uma única vez. 
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ANEXO V- e 

CRITÉRIOS DE CLASSIFICAÇÃO PARA APOIO ÀS ATIVIDADES ACADÊMICAS E ADMINISTRATIVAS 
(COORDENAÇÃO DE TURNO - (código 10)) 

 

 

OBS:  

1. Os diplomas que são pré-requisitos para a vaga pretendida não serão pontuados. 
2. Cada Diploma, Certificado, declaração ou comprovação de experiência, docente ou não, poderá ser contabilizado em um 

único item. 
3. Tempos concomitantes de docência serão contabilizados uma única vez. 
4. Tempos concomitantes de  experiência profissional serão contabilizados uma única vez. 

 

Critérios – Formação acadêmica 
Obs.: Não será permitida acumulação de mais de um título de 
formação acadêmica. 
 

Valor unitário de 
pontos 

Valor 
máximo 

de pontos 

Pontos 
obtidos 

1. Doutorado concluído 10 pontos 10 pontos  

2. Mestrado concluído 8 pontos 8 pontos  

3. Especialização concluído 4 pontos 4 pontos  

4. Cursos de Aperfeiçoamento na atuação pretendida, conforme 
definida no Anexo I (Quadro de Vagas), com carga horária mínima 
de 40 horas, nos últimos 5 anos. 

2 pontos por 
curso 

10 pontos  

SUB TOTAL 1 10 pontos  

Critérios – Experiência técnico-profissional para o encargo de 

apoio Administrativo - Coordenação de Turno (código 10) 

Valor unitário de 
pontos 

Valor 
máximo 

de pontos 

 

5. Tempo de exercício como servidor do IFFluminenese - por ano, 
e de forma não cumulativa 

1,5 pontos por 
ano completo  

20 pontos  

6. Tempo de experiência profissional na Coordenação de Turno no 
campus do encargo pretendido. 

5 pontos por ano 
completo 

20 pontos  

7. Tempo de experiência no Pronatec, no encargo a que concorre, 
conforme definido no Anexo I (Quadro de Vagas) 

5 pontos por ano 
completo 

20 pontos  

8. Experiência na gestão ou na docência, em programas sociais 
oficiais dos governos federal, estadual ou municipal (Brasil 
Alfabetizado, Brasil Profissionalizado, PROJOVEM, PRONAEC, 
Mulheres Mil, Rede Certific, dentre outros). Carga horária minima: 
8 horas 

5 pontos por 
programa 

5 pontos  

SUB TOTAL 2 65 pontos  

TOTAL GERAL   75 PONTOS  



 
 

EDITAL Nº 108, de 23 DE OUTUBRO DE 2015  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Edital nº 108, de 23  de outubro de 2015    19 

ANEXO V- f 

CRITÉRIOS DE CLASSIFICAÇÃO PARA APOIO ÀS ATIVIDADES ACADÊMICAS E ADMINISTRATIVAS 
(BIBLIOTECA - (código 11) 

Critérios – Formação acadêmica 
Obs.: Não será permitida acumulação de mais de um título de 
formação acadêmica. 

Valor unitário de 
pontos 

Valor 
máximo 

de pontos 

Pontos 
obtidos 

1. Doutorado concluído 10 pontos 10 pontos  

2. Mestrado concluído 8 pontos 8 pontos  

3. Especialização concluído 4 pontos 4 pontos  

4. Cursos de Aperfeiçoamento na atuação pretendida, conforme 
definida no Anexo I (Quadro de Vagas), com carga horária mínima 
de 40 horas, nos últimos 5 anos. 

2 pontos por 
curso 

10 pontos  

SUB TOTAL 1 10 pontos  

Critérios – Experiência técnico-profissional para o encargo de 

apoio Administrativo -  Biblioteca – ((código 11) 

Valor unitário de 
pontos 

Valor 
máximo 

de pontos 

 

5. Tempo de exercício como servidor do IFFluminenese - por ano, 
e de forma não cumulativa 

1,5 pontos por 
ano completo 

20 pontos  

6. Tempo de experiência profissional, por ano, na Biblioteca no 
campus do  encargo pretendido 

5 pontos por ano 
completo 

20 pontos  

7. Tempo de experiência no Pronatec, no encargo a que concorre, 
conforme definido no Anexo I(Quadro de Vagas) 

5 pontos por ano 
completo 

20 pontos  

8. Experiência na gestão ou na docência, em programas sociais 
oficiais dos governos federal, estadual ou municipal (Brasil 
Alfabetizado, Brasil Profissionalizado, PROJOVEM, PRONAEC, 
Mulheres Mil, Rede Certific, dentre outros). Carga horária minima: 
8horas 

5 pontos por 
programa 

5 pontos  

SUB TOTAL 2 65 pontos  

TOTALGERAL  75 PONTOS  

 

OBS:  

1. Os diplomas que são pré-requisitos para a vaga pretendida não serão pontuados. 
2. Cada Diploma, Certificado, declaração ou comprovação de experiência, docente ou não, poderá ser contabilizado em 

um único item. 
3. Tempos concomitantes de docência serão contabilizados uma única vez. 
4. Tempos concomitantes de  experiência profissional serão contabilizados uma única vez. 
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ANEXO V- g 

CRITÉRIOS DE CLASSIFICAÇÃO PARA APOIO ÀS ATIVIDADES ACADÊMICAS E ADMINISTRATIVAS 
(FINANCEIRO – código 12) 

Critérios – Formação acadêmica 
Obs.: Não será permitida acumulação de mais de um título de formação 
acadêmica. 

Valor 
unitário de 

pontos 

Valor 
máximo 

de pontos 

Pontos 
obtidos 

1. Doutorado concluído 10 pontos 10 pontos  

2. Mestrado concluído 8 pontos 8 pontos  

3. Especialização concluído 4 pontos 4 pontos  

4. Cursos de Aperfeiçoamento na atuação pretendida, conforme definida 
no Anexo I (Quadro de Vagas), com carga horária mínima de 40 horas, 
nos últimos 5 anos. 

2 pontos 
por curso 

10 pontos  

SUB TOTAL 1 10 pontos  

Critérios –  Experiência técnico-profissional para o encargo de apoio 

Administrativo -  Financeiro (código 12) 

Valor 
unitário de 

pontos 

Valor 
máximo 

de pontos 

 

5. Tempo de exercício como servidor do IFFluminenese - por ano, e de 
forma não cumulativa 

1,5 pontos 
por ano 

completo 

15 pontos  

6. Tempo de experiência profissional no Setor Financeiro de Pagamentos 
no campus do encargo pretendido. 

5 pontos 
por ano 

completo 

15 pontos  

7. Tempo de experiência profissional no uso do Sistema SIAFI (programa 
de pagamento) 

5 pontos 
por ano 

completo 

15 pontos  

8. Tempo de experiência profissional no uso do Sistema SIASG  
(programa de empenho) 

5 pontos 
por ano 

completo 

15 pontos  

9. Experiência na gestão ou na docência, em programas sociais oficiais 
dos governos federal, estadual ou municipal (Brasil Alfabetizado, Brasil 
Profissionalizado, PROJOVEM, PRONAEC, Mulheres Mil, Rede Certific, 
dentre outros). Carga horária minima: 8horas 

5 pontos 
por 

programa 

5 pontos  

SUB TOTAL 2 65 pontos  

TOTAL GERAL   75 PONTOS  

 

OBS:  

1. Os diplomas que são pré-requisitos para a vaga pretendida não serão pontuados. 
2. Cada Diploma, Certificado, declaração ou comprovação de experiência, docente ou não, poderá ser contabilizado em 

um único item. 
3. Tempos concomitantes de docência serão contabilizados uma única vez. 
4. Tempos concomitantes de  experiência profissional serão contabilizados uma única vez. 
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ANEXO V- h 

CRITÉRIOS DE CLASSIFICAÇÃO PARA APOIO ÀS ATIVIDADES ACADÊMICAS E ADMINISTRATIVAS 
(PRODUÇÃO GRÁFICA – código 13) 

Critérios – Formação acadêmica 
Obs.: Não será permitida acumulação de mais de um

título de formação acadêmica. 
 

Valor unitário de 
pontos 

Valor máximo de 
pontos 

Pontos 
obtidos 

1. Doutorado concluído 10 pontos 10 pontos  

2. Mestrado concluído 8 pontos 8 pontos  

3. Especialização concluído 4 pontos 4 pontos  

4. Cursos de Aperfeiçoamento na atuação pretendida, conforme 
definida no Anexo I (Quadro de Vagas), com carga horária 
mínima de 40 horas, nos últimos 5 anos. 

2 pontos por curso 10 pontos  

SUB TOTAL 1 10 pontos  
 

 
Critérios - Experiência técnico-profissional para o encargo de 
apoio Administrativo  - Produção Gráfica (código 13) 

Valor 

unitário de 
pontos 

Valor 

máximo de 
pontos 

 

5. Tempo de exercício como servidor do IFFluminenese - por 
ano, e de forma não cumulativa 

1,5 pontos por ano 
completo 

20 pontos  

6. Tempo de Experiência profissional na  Produção Gráfica no 
campus do cargo pretendido 

5 pontos por ano 
completo 

20 pontos  

7. Tempo de experiência no Pronatec, no encargo a que 
concorre, conforme definido no Anexo I (Quadro de Vagas) 

5 pontos por ano 
completo 

20 pontos  

8. Experiência na gestão ou na docência, em programas 
sociais oficiais dos governos federal, estadual ou municipal 
(Brasil Alfabetizado, Brasil Profissionalizado, PROJOVEM, 
PRONAEC, Mulheres Mil, Rede Certific, dentre outros). Carga 
horária minima: 8horas 

5 pontos por 
programa 

5 pontos  

SUB TOTAL 2  65 pontos  

TOTAL GERAL   75 PONTOS  
 

OBS:  

1. Os diplomas que são pré-requisitos para a vaga pretendida não serão pontuados. 
2. Cada Diploma, Certificado, declaração ou comprovação de experiência, docente ou não, poderá ser contabilizado em 

um único item. 
3. Tempos concomitantes de docência serão contabilizados uma única vez. 
4. Tempos concomitantes de  experiência profissional serão contabilizados uma única vez. 
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ANEXO V- i 

CRITÉRIOS DE CLASSIFICAÇÃO PARA APOIO ÀS ATIVIDADES ACADÊMICAS E ADMINISTRATIVAS 
(REGISTRO ACADÊMICO – código 14) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBS:  

1. Os diplomas que são pré-requisitos para a vaga pretendida não serão pontuados. 
2. Cada Diploma, Certificado, declaração ou comprovação de experiência, docente ou não, poderá ser contabilizado em 

um único item. 
3. Tempos concomitantes de docência serão contabilizados uma única vez. 
4. Tempos concomitantes de  experiência profissional serão contabilizados uma única vez. 

 

Critérios – Formação acadêmica 
Obs.: Não será permitida acumulação de mais de um 

título de formação acadêmica. 
 

Valor unitário de 
pontos 

Valor 
máximo 

de pontos 

Pontos 
obtidos 

1. Doutorado concluído 10 pontos 10 pontos  

2. Mestrado concluído 8 pontos 8 pontos  

3. Especialização concluído 4 pontos 4 pontos  

4. Cursos de Aperfeiçoamento na atuação pretendida, conforme 
definida no Anexo I (Quadro de Vagas), com carga horária 
mínima de 40 horas, nos últimos 5 anos. 

2 pontos por 
curso 

10 pontos  

SUB TOTAL 1 10 pontos  

Critérios –  Experiência técnico-profissional para o encargo de 
apoio Administrativo - Registro Acadêmico (código 14) 

Valor unitário de 
pontos 

Valor 
máximo 

de pontos 

 

5. Tempo de exercício como servidor do IFFluminenese - por ano, 
e de forma não cumulativa 

1,5 pontos por 
ano completo 

20 pontos  

6. Tempo de experiência profissional no Registro Acadêmico no 
campus do encargo pretendido. 

5 pontos por ano 
completo 

20 pontos  

7. Tempo de experiência na utilização do sistema acadêmico do 
IFFluminense (QA) e/ou SISTEC. 

5 pontos por ano 
completo 

20 pontos  

8. Experiência na gestão ou na docência, em programas sociais 
oficiais dos governos federal, estadual ou municipal (Brasil 
Alfabetizado, Brasil Profissionalizado, PROJOVEM, PRONAEC, 
Mulheres Mil, Rede Certific, dentre outros). Carga horária minima: 
8horas 

5 pontos por 
programa 

5 pontos  

SUB TOTAL 2 65 pontos  

TOTAL GERAL   75 PONTOS   
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ANEXO V- j 

CRITÉRIOS DE CLASSIFICAÇÃO PARA APOIO ÀS ATIVIDADES ACADÊMICAS E ADMINISTRATIVAS 
(COORDENAÇÃO – código 15) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBS:  

1. Os diplomas que são pré-requisitos para a vaga pretendida não serão pontuados. 
2. Cada Diploma, Certificado, declaração ou comprovação de experiência, docente ou não, poderá ser contabilizado em 

um único item. 
3. Tempos concomitantes de docência serão contabilizados uma única vez. 
4. Tempos concomitantes de  experiência profissional serão contabilizados uma única vez. 

 

Critérios – Formação acadêmica 
Obs.: Não será permitida acumulação de mais de um 

título de formação acadêmica. 
 

Valor unitário de 
pontos 

Valor 
máximo 

de pontos 

Pontos 
obtidos 

1.Doutorado concluído 10 pontos 10 pontos  

2.Mestrado concluído 8 pontos 8 pontos  

3.Especialização concluído 4 pontos 4 pontos  

4.Cursos de Aperfeiçoamento na atuação pretendida, conforme 
definida no Anexo I (Quadro de Vagas), com carga horária mínima 
de 40 horas, nos últimos 5 anos. 

2 pontos por 
curso 

10 pontos  

SUB TOTAL 1 10 pontos  

Critérios –  Experiência técnico-profissional para o encargo de 
apoio Administrativo - Coordenação(código 15) 

Valor unitário de 
pontos 

Valor 
máximo 

de pontos 

 

5.Tempo de exercício como servidor do IFFluminenese - por ano, e 
de forma não cumulativa 

1,5 pontos por 
ano completo 

20 pontos  

6. Tempo de experiência profissional na área administrativa no 

campus do encargo pretendido. 

5 pontos por ano 
completo 

20 pontos  

7. Tempo de experiência na utilização do sistema acadêmico do 
IFFluminense (QA) e/ou SISTEC. 

5 pontos por ano 
completo 

20 pontos  

8. Experiência na gestão ou na docência, em programas sociais 
oficiais dos governos federal, estadual ou municipal (Brasil 
Alfabetizado, Brasil Profissionalizado, PROJOVEM, PRONAEC, 
Mulheres Mil, Rede Certific, dentre outros). Carga horária minima: 
8horas 

5 pontos por 
programa 

5 pontos  

SUB TOTAL 2 65 pontos  

TOTAL GERAL   75 PONTOS   
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ANEXO VI 

 

RECURSO ADMINISTRATIVO 

 

 

 Ao: Diretor Geral do Campos Centro 

 
Através deste instrumento interponho recurso administrativo contra:  

( ) Pontuação da Prova de Título. 

Nome do Encargo: ___________________________  _   Cód. Vaga  __  

 

Nome do Candidato:    
 

Telefone: (_  )  email:_   
 
 

Fundamentação 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

Campos dos Goytacazes,   de   de 2015. 
 

 

 

Assinatura do(a) candidato(a) 


