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EDITAL N °. 083 de 17 junho de 2015

CHAMADA PARA SELEÇÃO E CLASSIFICAÇÃO PARA CAPACITAÇÃO DE

DOCENTES COM AFASTAMENTO INTEGRAL PARA REALIZAÇÃO DE

CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU 

O Reitor do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Fluminense –

IFFluminense, no uso de suas atribuições legais, torna público que estão abertas, aos

docentes em efetivo exercício, as inscrições para solicitação de afastamento integral

para realização ou integralização de cursos de Pós-graduação stricto sensu - Mestrado

ou Doutorado, em conformidade  com o  Programa de Apoio  ao  Desenvolvimento

Acadêmico-Profissional  e  à  Formação  Continuada  do  IFFluminense

(RESOLUÇÃO  Nº 03/2014) e  referência  legal  do  Regime  Jurídico  Único  dos

Servidores  Públicos  da  União,  Lei  8.112/1990,  o  Plano  de  Carreira  e  Cargos  de

Magistério  do  Ensino  Básico,  Técnico  e  Tecnológico,  Lei  12.772/2012)  e  suas

alterações, as diretrizes da Política Nacional de Desenvolvimento de Pessoas (PNDP),

os  Decretos  5.707/2006,  5.825/2006  e  a  Portaria  R-N.o630/2012,  as  Políticas  de

Governo para os Institutos Federais e o Projeto Institucional do IFFluminense. 

I - DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

a) Os critérios de classificação das solicitações serão regidos por este Edital e a avalia-

ção da documentação exigida será da responsabilidade da Comissão de Capacitação pre-

vista no  Programa de Apoio ao Desenvolvimento Acadêmico-Profissional e à For-

mação Continuada do IFFluminense.

b) Os afastamentos concedidos por este Edital não implicarão, neste momento, na con-

cessão de bolsa de capacitação, em função de contingenciamento dos recursos orçamen-

tários. 
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II - DOS OBJETIVOS 

Como objetivos do presente edital constam:

a) Selecionar  e classificar docentes  interessados em afastar-se integralmente das

atividades  do  IFFluminense  para  realização  de  cursos  de  Mestrado  e/ou

Doutorado.

b) Estabelecer uma sistemática de seleção e classificação para orientar a concessão

de afastamento integral para pós-graduação de docentes com base no mérito e na

importância do trabalho para a Instituição.

c) Conhecer as demandas de afastamento para pós-graduação dos docentes,

permitindo planejar ações em sintonia com as necessidades da instituição.

d) Instrumentalizar decisões do IFFluminense, por meio de seus gestores locais,

quanto ao afastamento integral de docentes para pós-graduação Stricto Sensu –

Mestrado e Doutorado, com implicação direta na contratação de professores

substitutos.

III - DOS REQUISITOS

Este edital é direcionado aos docentes da carreira da Educação Básica Técnica e

Tecnológica (EBTT) do IFFluminense, que atendam aos seguintes requisitos:

a)  Possuir vínculo empregatício como servidor do quadro efetivo no IFFluminense

de, no mínimo 3 (três) anos (incluído o período de estágio probatório) conforme

legislação vigente e as diretrizes do IFFluminense.

b) Não ter se afastado da Instituição, nos dois anos anteriores, para capacitação ou

licença para tratar de interesses particulares.

c) No caso de docentes afastados, para capacitação,  em nível de Doutorado, com

início no ano anterior, está facultado o direito à solicitação de renovação. 

d) Possuir Curriculum Lattes atualizado.

IV - DA CLASSIFICAÇÃO E Nº DE PONTOS

a) A lista de classificação deverá respeitar a disponibilidade de pontos/vagas no

Banco de Professores Equivalentes, que se traduzirá em vagas para docentes
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com regime de trabalho de 20h e/ou 40h para professores substitutos.

b) A conversão dos pontos no Banco de Professores Equivalentes, em vagas, se

dará após o levantamento das demandas por este edital, considerando a

pontuação máxima definida na tabela de critérios, conforme Anexo I.

c) Serão disponibilizados, se necessário, até 14 (quatorze) pontos do Banco para

fins de atendimento às demandas deste edital.

d) A distribuição de pontos se fará numa proporcionalidade entre os campus do

IFFluminense, de acordo com a demanda, garantindo-se pontuação mínima

correspondente à contratação de 01 (um) professor substituto de 40h para cada

campus.

e) A concessão de professores substitutos para atender a pedido de afastamento fica

condicionada à disponibilidade de pontos no Banco de Professores Equivalentes.

V - DO PERÍODO DE VIGÊNCIA DO AFASTAMENTO

a) A concessão de afastamento integral de docente para capacitação, que demanda

professor substituto, terá validade de um ano letivo (2015/2 e 2016/1), para o

caso de Mestrado, e de até dois anos letivos (2015/2-2016/1 e 2016/2-2017/1)

para o caso de Doutorado. 

b) Para os pedidos com vistas à realização de Doutorado, o afastamento deve ser

contínuo,  com  limite  de  até  dois  anos,  se  por  interesse  do  servidor  for

solicitado um período menor o mesmo não poderá solicitar complementação do

período restante.

   VI - DA SUBMISSÃO DE PROPOSTA 

a) A solicitação do docente deve ser apresentada em formulário próprio (Anexo II)

no protocolo do campus em que o docente atua, e junto a este, juntadas as cópias

dos documentos solicitados, conforme Anexo I.

 Curriculum Lattes com a juntada dos documentos comprobatórios,

bem como os demais documentos solicitados. O envio da

documentação comprobatória deve respeitar a ordem estabelecida no
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referido Anexo I.

 Pareceres  de anuência das chefias imediatas, conforme disposto no

Anexo II, contendo ciência da Direção Geral.

 Plano de afastamento, conforme modelo disponibilizado no Anexo

III.

b) Toda a documentação deverá ser protocolada em envelope lacrado, conforme

roteiro supracitado. 

c) O não envio destes documentos implica a desclassificação do candidato.

VII - CALENDÁRIO DO EDITAL

Lançamento do edital 18 de junho de 2015
Limite para envio das propostas 30 de junho de 2015
Análise das solicitações recebidas 06 a 07 de julho de 2015
Divulgação dos resultados 08 de julho de 2015
Apresentação de recursos 09 de julho de 2015
Homologação do resultado final 14 de julho de 2015

a)  A divulgação do processo seletivo será feita no portal do IFFluminense, na

Reitoria e nos quadros de aviso dos campus.

VIII - DA AVALIAÇÃO DAS SOLICITAÇÕES

a) A avaliação das solicitações será feita por Comissão de Capacitação prevista no

Programa  de  Apoio  ao  Desenvolvimento  Acadêmico-Profissional  e  à

Formação Continuada do IFFluminense.

b) A avaliação consistirá na análise da documentação entregue, levando-se em

consideração a relevância do tema de Mestrado/Doutorado para a Instituição e se

o curso possui reconhecimento da Capes.

c) A pontuação e a proporção de cada um dos itens avaliados estão disponíveis no

Anexo I deste Edital.

IX - DO RESULTADO FINAL
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a) O resultado será divulgado em uma lista de classificação, por campus, em ordem

decrescente da pontuação obtida, observada a proporcionalidade quando da

distribuição dos pontos. 

b) No caso de apresentação de recursos, o docente deverá protocolar o mesmo para  a

Comissão de Capacitação, no campus, na data especificada no  calendário deste

Edital. 

X - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

a) As concessões de afastamento, com ou sem substituto, estão condicionadas  as

normativas  do  Programa  de  Apoio  ao  Desenvolvimento  Acadêmico-

Profissional e à Formação Continuada do IFFluminense.

b) Este edital não dispõe acerca de afastamento para MINTER e DINTER ou

convênio similar. 

c) As informações fornecidas no Formulário de Inscrição (Anexo II) e o seu

correto preenchimento são de responsabilidade do servidor proponente.

d) A portaria de afastamento do docente será publicada tão logo se dê a convocação

e apresentação de seu substituto.

e) No caso de o docente possuir outro vínculo empregatício, sua liberação está

sujeita à apresentação de declaração de que também obterá liberação integral

daquele vínculo, pelo mesmo período de seu afastamento do IFFluminense.

f) A homologação do afastamento será publicado depois do parecer final da

Comissão de Capacitação.

g) A inscrição do candidato implicará o conhecimento e cumprimento das normas

estabelecidas para afastamento. 

h) É da inteira responsabilidade  do candidato acompanhar a publicação dos

resultados do processo seletivo.

i) Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão de Capacitação prevista neste

Edital.
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Campos dos Goytacazes, 17 de junho de 2015.

_________________________________________

Luiz Augusto Caldas Pereira

Reitor do IFFluminense
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Anexo I

TABELA DE PONTUAÇÃO
(PONTUAÇÃO MÍNIMA DE 20% PARA CONCORRER A VAGA)

Área Subcritério Ponderação Pontuação
Máxima

Unidade Referência

Atuação na
Instituição

Fator de Aulas 0,75 15 h/a semanal Média dos 2
 últimos

semestres

Tempo de docência no
IFFluminense

(efetivo e substituto)

0,75 15 ano Últimos 20
anos

Coordenação de projetos
de pesquisa/extensão

instituídos

2 10 unid./ano Últimos 4 anos

Orientações de TCCs
(graduação e

especialização)

0,5 5 unid. Últimos 4 anos

Orientação de Estágio
Curricular

0,5 5 unid. Últimos 4 anos

Organização e participação
em Olimpíada 

de Conhecimento

0,5 2 unid. Últimos 4 anos

Organização de Feiras,
Encontros, Congressos, 
Colóquios, Seminários,

Simpósios

0,75 3 unid. Últimos 4 anos

Pontuação Máxima da
Área:

55

Atividades 
de Gestão

Ocupante de cargo de
Direção

0,3 12 mês Últimos 4 anos

Ocupante de cargos de
Coordenação / Chefia 

de Setor

0,2 8 mês Últimos 4 anos

Pontuação Máxima da
Área:

20

Atividades 
Representativas

Membros de comissões,
conselhos,

 grupos de trabalho e afins

0,2 10 mês Últimos 4 anos

Pontuação Máxima da
Área:

10

Produção
Acadêmica

Trabalhos completos
publicados em eventos

0,5 2 unid. Últimos 4 anos

Artigos completos
publicados em periódicos

1 4 unid. Últimos 4 anos

Livros publicados 2 4 unid. Últimos 4 anos
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Capítulos de livros
publicados

0,5 3 unid. Últimos 4 anos

Participação em Feiras,
Encontros, Congressos,
 Colóquios, Seminários,

Simpósios

0,4 2 unid. Últimos 4 anos

Pontuação Máxima da
Área:

15

A temática atende as áreas de interesse do IFFluminense? ( ) sim ( ) não

Justificativa da Comissão de Capacitação:
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Anexo II

Formulário para submissão de proposta para afastamento integral

Nome:
Matricula SIAPE:
Campus de Lotação:
Área de Formação na Graduação:

Área de Atuação na Instituição:

Coordenação a qual está vinculado:

Diretoria a qual está vinculado:

Endereço Eletrônico e Telefones:

 
Curso de Pós-graduação stricto sensu  solicitado (  ) Mestrado   (  ) Doutorado
Objetivo da Proposta:

Justificativa da Proposta:
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Instituição Promotora do Curso:

Local de Execução do Curso:

Local:                              Data:                      Assinatura:

Parecer da Coordenação:

Parecer da Diretoria:

Ciência da Direção Geral:

Parecer da Comissão de Capacitação  prevista  no  Programa  de  Apoio  ao

Desenvolvimento  Acadêmico-Profissional  e  à  Formação  Continuada  do

IFFluminense:
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Anexo III

PLANO DE AFASTAMENTO PARA CAPACITAÇÃO

Ilmo(a) Sr(a). Diretor(a) Acadêmico(a),  Eu,

___________________________________________________________, professor(a)

_________________________________________________, classe ____, nível ____,

matrícula nº. __________________, do quadro permanente dessa Instituição, venho

requerer, nos termos das regulamentações vigentes, meu afastamento total para

capacitação em nível de ________________________________ (MESTRADO e

DOUTORADO), conforme documentação anexa (Regulamentação do Curso, Matriz

Curricular, Calendário Semestral e Carta de Aceitação ou documento correspondente),

pelo prazo de ______ meses, a partir de ____ /____ /__________.  O curso será

ministrado na ___________________________________________ (INSTITUIÇÃO),

na cidade de _____________________, ___________________. (ESTADO OU PAÍS).

  Nestes termos, peço deferimento.

  _____________ de __________________ de ________

   __________________________________________

ASSINATURA


