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O INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SUL DE MINAS (IFSULDEMINAS), com o

apoio da Associação dos Municípios da Microrregião do Médio Rio Grande – AMEG e da Associação dos

Municípios da Microrregião Baixa Mogiana - AMOG, no uso de suas atribuições, torna público o processo

de seleção para par cipação no curso de Noções Gerais de Contratações PúblicasNoções Gerais de Contratações Públicas voltado às prefeituras

Municipais de Minas Gerais. O curso ocorrerá na modalidade a distância, de acordo com a

regulamentação do presente edital.

1. DO NÚMERO DE VAGAS1. DO NÚMERO DE VAGAS

1.1 Serão ofertadas 200 vagas200 vagas..

2. DO PÚBLICO-ALVO2. DO PÚBLICO-ALVO

2.1 O curso de Noções Gerais de Contratações PúblicasNoções Gerais de Contratações Públicas será ofertado para os servidores e ocupantes de

cargos comissionados ou não da Rede Municipal de Minas Gerais, prioritariamente para aqueles lotados

em setores/áreas relacionados a compras e licitações e a contratos administrativos.

3. EXECUÇÃO DO CURSO E CONTEÚDO PROGRAMÁTICO3. EXECUÇÃO DO CURSO E CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

3.1 O curso será executado no período de 01/09 a 30/11/2020, com carga horária total de 80 horas. As

a vidades serão distribuídas em 8 semanas de 10 horas e serão realizadas totalmente à distância, através da

plataforma Moodle pelo endereço: novoscaminhos.ifsuldeminas.edu.br.

3.2 A par r do dia 01/09 os candidatos selecionados poderão fazer o acesso ao curso conforme instruções que

estarão disponíveis no referido site.

3.3 O curso contará com tutores para acompanhamento dos alunos.

3.4 O curso será dividido em dois módulos:

3.4.1 3.4.1 Módulo I – Licitação - 40 horasMódulo I – Licitação - 40 horas

Este módulo abrangerá as noções gerais de licitação, nas suas diversas modalidades, e as noções específicas de

Pregão Eletrônico, processado através do sistema de compras do Governo Federal. Haverá, na plataforma de

treinamento, demonstrações, de atuação do pregoeiro e de sua equipe de apoio, desde a fase de elaboração de

documentos, perpassando a de inserção de informações no referido sistema (exs.: lançamento e disponibilização

do edital; disponibilização de esclarecimentos e avisos; u lização das ferramentas per nentes a determinados

eventos, como a revogação etc.), até a de encerramento da licitação (homologação). Especificamente no que

per ne aos recursos e à sua sistemá ca, haverá a demonstração de determinadas hipóteses, mais usuais no dia a

dia do pregoeiro. Brevemente, haverá, também, a demonstração do cadastramento de compras e contratações,

por meio de inexigibilidade de licitação e de dispensa de licitação, no sistema de compras do Governo Federal.

Como metodologia de fixação de conteúdo, serão disponibilizados exercícios avalia vos, de obrigatória

realização, e exercícios complementares.

3.4.2 Módulo II – Execução Contratual - 40 horas3.4.2 Módulo II – Execução Contratual - 40 horas



Este módulo cuidará das peculiaridades do contrato administra vo, figura que, embora se insira no círculo

norma vo do Direito Administra vo, se relaciona com quase todo o ordenamento jurídico. Mais de damente, o

módulo tratará da execução da relação contratual, desde a celebração do contrato até a sua ex nção, sem

descurar das eventualidades que, entre o termo inicia vo e o ex n vo, se fazem ocorrentes; para além disso,

porque per nentes, abrangerá, ainda que sucintamente, os diversos ins tutos e fenômenos com que depara o

agente público encarregado da gestão ou da fiscalização dessa especial relação obrigacional. Ao término do

módulo, haverá a sugestão de leituras de aprofundamento nos diversos tópicos abordados. Como metodologia

de fixação de conteúdo, serão disponibilizados exercícios avalia vos, de obrigatória realização, e exercícios

complementares

4. DOS REQUISITOS PARA INSCRIÇÃO4. DOS REQUISITOS PARA INSCRIÇÃO

4.1 4.1 Requisitos obrigatórios:Requisitos obrigatórios:

a) Ser servidor efetivo ou contratado da Rede Municipal;

b) Possuir mais de 18 anos;

c) Escolaridade de ensino médio completo;

d) Possuir computador com acesso à internet.

4.2 Requisitos desejáveis:4.2 Requisitos desejáveis:

a) Estar lotado em setores/áreas relacionadas aos processos de compras e licitações;

b) Estar lotado em setores/áreas relacionadas aos contratos administrativos.

5. DA INSCRIÇÃO5. DA INSCRIÇÃO

5.1 O período de inscrição será de 25 a 30 de setembro de 2020, podendo ser ampliado em caso de

necessidade institucional.

5.2 As inscrições serão realizadas, via formulário eletrônico, disponível no seguinte endereço:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScqZhNelm32QTgR-Ww3IaOhO1dhEM9Pjm3kHkeEUsIM7-

bW7w/viewform

5.3 O preenchimento do formulário de inscrição é de total responsabilidade do candidato.

6. DOS CRITÉRIOS DE SELEÇÃO6. DOS CRITÉRIOS DE SELEÇÃO

6.1 A seleção se dará por ordem de inscrição dos interessados.

7. DO RESULTADO DO PROCESSO DE SELEÇÃO7. DO RESULTADO DO PROCESSO DE SELEÇÃO

7.1 O resultado com a lista de selecionados será divulgado no endereço eletrônico:

https://portal.ifsuldeminas.edu.br/, conforme Anexo I deste Edital.

7.2 O acompanhamento do resultado será de inteira responsabilidade do candidato.

8. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS8. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

8.1 A inscrição do candidato implica a aceitação das normas e condições fixadas neste Edital.

8.2 Os par cipantes selecionados deverão atentar-se para o início das aulas, que se dará por meio do

endereço eletrônico: novoscaminhos.ifsuldeminas.edu.br
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