MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SUL DE MINAS
GERAIS
RETIFICAÇÃO No. EDITAL Nº 03/2017

Processo Seletivo Simplificado para Professor Mediador para atender aos cursos do
PROFUNCIONÁRIO da escola Técnica Aberta do Brasil – Rede e-Tec através do Programa
Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego - PRONATEC
1. Onde se lê:

ANEXO II
EDITAL Nº 03/2017 – PRONATEC PROFUNCIONÁRIO/IFSULDEMINAS

PONTUAÇÃO DA ANÁLISE DOCUMENTAL
Descrição
Diploma de Licenciatura
Diploma de Pós-Graduação (na área de
educação)

Pontuação
máxima

Pontuação
Pedagogia
Outras
Especialização
Mestrado
Doutorado

10 pontos
5 pontos
10 pontos
15 pontos
20 pontos

10 pontos
20 pontos

Tempo de experiência de trabalho como tutor
em cursos EAD, exceto Profuncionário.

0,25 ponto por mês

10 pontos

Tempo de experiência de trabalho como tutor
em cursos do Profuncionário.

0,25 ponto por mês

10 pontos

0,25 ponto por mês

10 pontos

20 pontos

20 pontos

02 (dois) pontos por certificado com
carga horária superior a 20 horas,
limitado a 10 pontos

10 pontos

02 (dois) pontos por certificado com
carga horária superior a 20 horas,
limitado a 10 pontos

10 pontos

Experiência de trabalho em EAD, exceto
tutoria.
Curso de Formação de Tutores do
Profuncionário, com carga horária mínima
de 120 horas.
Cursos de Aperfeiçoamento na área de
Educação, exceto EaD, desde que
apresentem expressamente a carga horária do
evento com a respectiva assinatura do
responsável pelo evento e que tenham sido
realizados nos últimos 05 (cinco) anos.
Cursos de Aperfeiçoamento na área de
Educação a Distância, desde que apresentem
expressamente a carga horária do evento
com a respectiva assinatura do responsável
pelo evento e que tenham sido realizados nos
últimos 05 (cinco) anos.

Total

100 pontos

Leia-se:

ANEXO II
EDITAL Nº 03/2017 – PRONATEC PROFUNCIONÁRIO/IFSULDEMINAS

PONTUAÇÃO DA ANÁLISE DOCUMENTAL
Descrição
Diploma de Licenciatura
Diploma de Pós-Graduação (na área de
educação)

Pontuação
máxima

Pontuação
Pedagogia
Outras
Especialização
Mestrado
Doutorado

10 pontos
5 pontos
10 pontos
15 pontos
20 pontos

10 pontos
20 pontos

Tempo de experiência de trabalho como tutor
em cursos EAD, exceto Profuncionário.

0,25 ponto por mês

10 pontos

Tempo de experiência de trabalho como tutor
em cursos do Profuncionário.

0,25 ponto por mês

10 pontos

Experiência de trabalho em EAD, exceto
tutoria.

0,25 ponto por mês

10 pontos

0,25 ponto por mês

10 pontos

10 pontos

10 pontos

02 (dois) pontos por certificado com
carga horária superior a 20 horas,
limitado a 10 pontos

10 pontos

02 (dois) pontos por certificado com
carga horária superior a 20 horas,
limitado a 10 pontos

10 pontos

Experiência em trabalho docente, exceto
EAD
Curso de Formação de Tutores do
Profuncionário, com carga horária mínima
de 120 horas.
Cursos de Aperfeiçoamento na área de
Educação, exceto EaD, desde que
apresentem expressamente a carga horária do
evento com a respectiva assinatura do
responsável pelo evento e que tenham sido
realizados nos últimos 05 (cinco) anos.
Cursos de Aperfeiçoamento na área de
Educação a Distância, desde que apresentem
expressamente a carga horária do evento
com a respectiva assinatura do responsável
pelo evento e que tenham sido realizados nos
últimos 05 (cinco) anos.

Total

100 pontos

