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EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 31/2021

Dispõe sobre seleção de servidores para atuação como professor/conteudista em curso de Formação
Continuada EaD por demanda induzida.

O DIRETOR-GERAL  DO  INSTITUTO  FEDERAL  DE  EDUCAÇÃO,  CIÊNCIA  E
TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS (IFMG) – CAMPUS BAMBUÍ, nomeado pela Portaria IFMG
nº 1172 de 20/09/2019, publicada no DOU de 23/09/2019, Seção 2, pág.29, e no uso das atribuições que
lhe são conferidas pela Portaria IFMG nº 475, de 06 de abril de 2016, publicada no DOU de 15 de abril
de 2016, Seção 2, pág.17, retificada pela Portaria IFMG nº 805, de 04 de julho de 2016, publicada no
DOU de 06 de julho de 2016, Seção 2, pág. 22, e pela Portaria IFMG nº 1078 de 27 de setembro de
2016, publicada no DOU de 04 de outubro de 2016, Seção 2, pág. 20, RESOLVE tornar público o
presente edital, que dispõe sobre seleção de servidores para atuação como professor/ conteudista em
curso de Formação Continuada EaD por demanda induzida, conforme o que se segue:

1. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

1.1  Compete  à  Supervisão do Serviço de  Educação e  Extensão (SSEE) e  à  Seção de  Tecnologias
Educacionais  Digitais  e  Educação a Distância (STEDEaD) do Campus  Bambuí  a  elaboração  deste
edital  de  chamamento  público  e  divulgação  dos  resultados,  bem  como  o  acompanhamento  para
posterior envio da proposta de curso.

1.2 O processo seletivo dos professores/conteudistas será regido por este edital e as propostas de cursos
a serem ofertados deverão ser submetidas ao edital Edital 002/2021 - Adesão Voluntária Contínua de
Cursos de Formação Inicial e Continuada (EaD) à Plataforma +IFMG (ou outro da atual vigência com
mesmo objetivo).

1.3 Os professores/conteudistas deverão estar cientes de que as propostas deverão ser direcionadas para
cursos na modalidade de Ensino à Distância (EaD), podendo o servidor responsável e parceiros atuarem
como tutores, quando previsto na oferta do curso.

1.4 O curso será alocado na Plataforma +IFMG.

1.5 Esse Edital não contempla quaisquer tipos de fomentos.

2. DOS OBJETIVOS

2.1 O presente edital visa a seleção de voluntários para atuarem como professor/conteudista na oferta de
cursos de Formação Continuada na modalidade EaD, conforme áreas dispostas no Anexo I.

2.1.1 São atribuições dos professores/conteudistas:

I - Redigir o Projeto Pedagógico do Curso a ser proposto;
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II - Realizar a execução do curso (via Ava/Moodle);

III - Elaborar o material didático seguindo a ementa proposta para o curso;

IV  -  Adequar  os  conteúdos,  materiais  didáticos,  mídias  e  bibliografias  utilizados  para  o
desenvolvimento do curso à linguagem da modalidade a distância.

3. DOS BENEFÍCIOS DE OFERTA

3.1 Pontuação na RAD;

3.2 Dentre os benefícios para adesão à Plataforma + IFMG estão:

I - o registro de ISBN para o e-book a ser utilizado no curso, com selo editorial do IFMG;

II - o uso da estrutura técnica da plataforma e das campanhas de divulgação em diversas mídias a serem
mantidas pela PROEX (o que implica em maior número de matrículas para o campus de registro do
curso);

III - a possibilidade de participar de ações de fomento à EaD a serem, eventualmente, promovidas pela
PROEX no âmbito da Plataforma + IFMG.

4. DOS CRITÉRIOS DE ELEGIBILIDADE E PONTUAÇÃO

4.1  O  proponente  deve  ser  servidor,  do  quadro  docente  ou  técnico  administrativo  ou  estar  em
colaboração no IFMG Campus Bambuí;

4.2  O  proponente  deve  ter  graduação  em  qualquer  área  do  conhecimento  e  comprovar,  quando
solicitado, pelo menos, um dos requisitos a seguir:

• Pós-graduação, relacionada com a área do curso proposto;

• Ou experiência profissional, relacionada com a área do curso proposto;

• Ou experiência prática, relacionada com a área do curso proposto;

• Ou experiência acadêmica, relacionada com a área do curso proposto;

• Ou experiência científica, relacionada com a área do curso proposto.

4.2.1   A  verificação  ao  disposto  no  item  4.2  poderá  ser  feita,  a  qualquer  tempo,  pela  SSEE  ou
STEDEaD e o não atendimento implicará na eliminação da proposta.

4.2.2 Para que sejam proponentes, os técnicos administrativos sem formação de nível superior devem
buscar parcerias com docentes ou técnicos-administrativos que sejam graduados.

4.3 O proponente não poderá estar afastado ou gozando qualquer tipo de licença durante a execução do
trabalho;

4.4  Estar  com as  informações  do Currículo  Lattes  atualizadas  há  pelo  menos  2  meses  da  data  da
candidatura;

4.5 Saber utilizar a plataforma Moodle ou ter disponibilidade para realizar a capacitação básica para o
uso da plataforma.

4.5.1 Não será admitida falta de familiaridade com o uso do Moodle, na organização e configuração do
ambiente virtual do curso.

4.6 Os critérios de pontuação se encontram na tabela a seguir:

Critérios Comprovação Pontuação
Pontuação

Máxima
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Experiência  profissional
fora  do  âmbito  acadêmico,
relacionada  com a  área  do
curso proposto

Declaração  da  Gestão  de
Pessoas  da  sua  Unidade  de
Trabalho ou documentos afins

4 pontos por semestre 16

Experiência  como
professor,  relacionada  com
a área do curso proposto

Declaração  da  Gestão  de
Pessoas  da  sua  Unidade  de
Trabalho ou documentos afins

 4  pontos  por  semestre
ou nível completo 16

Experiência  em EaD como
professor, tutor, conteudista
em qualquer disciplina

Declaração  da  instituição
(devidamente assinada)

1 ponto por semestre ou
curso completo

6

Participação em Projetos de
Pesquisa  ou  Extensão  ou
Ensino  (nos  últimos  cinco
anos)

Declaração da Coordenação do
Setor de Pesquisa ou Extensão
ou Ensino (assinado via sei!)

4 pontos por projeto de
pesquisa ou extensão ou
ensino 12

Publicação  científica  em
periódico  (no  Brasil  ou
Exterior)

Artigo  publicado  (primeira
página  do  artigo  contendo
autores)

3 pontos por publicação
15

Autoria  /coautoria  de
capítulo de livro

Capítulo  publicado  (capa  do
livro  e  página  constando  o
nome  do(s)  autor(es)
/coautor(es))

2 pontos por publicação 4

Autoria/coautoria de livro
Livro publicado (capa do livro
e  página  do  livro  contendo
ficha catalográfica)

3 pontos por publicação 6

Pós - Graduação

(especialização/

mestrado/ doutorado)

Cópia do Diploma/Certificação

Será  considerado
apenas 1 (um) diploma/
certificado  e  sempre  o
de maior titulação

Especialização  -10
pontos

Mestrado - 15 pontos

Doutorado - 25 pontos

25

TOTAL 100

4.7 Serão válidas (contabilizadas) apenas as atividades dos últimos 5 anos.

4.8 Apenas a pontuação informada pelo candidato no preenchimento do barema (Anexo II) será alvo de
análise, sendo desconsideradas eventuais comprovações adicionais que forem entregues.

4.9 Quando houver uma atividade que se encaixe em mais de uma das categorias descritas no barema,
deve-se presar que não haja duplicidade da atividade.

4.10 Não serão aceitas documentações enviadas posteriormente ao período de inscrição.

4.11 Os critérios de pontuação são de caráter classificatório.
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5. DOS CRITÉRIOS DE CLASSIFICAÇÃO E DESEMPATE

5.1 As candidaturas serão analisadas por uma comissão designada pela SSEE e STEDEaD.

5.2 Os resultados preliminar e final serão em ordem decrescente da pontuação obtida, conforme item
4.7

5.3 Em caso de empate, serão definidos os seguintes critérios, nesta ordem:

I -  Maior tempo de experiência em docência na área do curso proposto;

II - Maior titulação (especialização, mestrado, doutorado);

III - Maior idade.

6. DAS CARACTERÍSTICAS GERAIS DOS CURSOS E MATERIAIS DIDÁTICOS

6.1  As  demandas  de  cursos  para  os  quais  estão  sendo  selecionados  professores/conteudistas  estão
dispostas no Anexo I.

6.2  Cada proposta  de  curso  de  Formação Continuada  deve  possuir,  cumulativamente,  as  seguintes
características:

I - Ser totalmente a distância e possuir duração mínima de 30 horas dispostas em até oito semanas;

II - Ser auto explicativo, possibilitando, com base no material didático a ser preparado pelo proponente,
que o aluno cursista se desenvolva sem tutoria;

III - Para cursos sem tutoria, ser de fluxo contínuo, permitindo a gestão do tempo pelo próprio cursista;

IV - Ser construído no ambiente Moodle e disponibilizado na Plataforma + IFMG.

6.3 Os cursos produzidos terão direito de uso do IFMG e poderão ser convertidos e/ou aproveitados em
disciplinas regulares EaD de cursos existentes em quaisquer campi da instituição.

6.4 Todo o material produzido ficará sujeito a detalhada revisão e sugestão de melhorias pela Pró-
Reitoria de Extensão, ou setor por ela designado, sendo passível de eliminação do processo seletivo
e/ou da Plataforma + IFMG, a qualquer tempo, aqueles proponentes que não realizarem as correções
solicitadas nos prazos estipulados.

7. DOS REQUISITOS E OBRIGAÇÕES

7.1 O material  didático final  a  ser  elaborado posteriormente,  apenas pelos  professores/conteudistas
selecionados, devem seguir o Edital 002 de 2021 e ser composto por:

I -  E-book em formato .docx e .pdf, a ser elaborado conforme modelo a ser definido pela PROEX;

II -  Vídeoaulas, a serem gravadas conforme especificações a serem definidas pela PROEX;

III - Configuração da sala virtual em ambiente Moodle, a ser preparada conforme modelo definido pela
PROEX  (incluindo  a  disponibilização  de  documentos  relativos  ao  curso,  vídeos,
questionários, plugin de certificação etc.).

8. DAS SUBMISSÕES DA CANDIDATURA PARA MINISTRAR O CURSO

8.1 A documentação deve ser submetida pelo Sistema Unificado de Administração Pública (SUAP)
disponível em: http://suap.ifmg.edu.br.

8.2 Nessa etapa você deverá enviar SOMENTE o Barema preenchido (Anexo II).

8.3 O seguinte passo a passo deve ser seguido:

• no  menu  lateral  esquerdo  clique  em  extensão>projetos>adicionar  projeto>Edital  XX/2021
Chamamento  Público  para  Seleção  de  Professor/Conteudista  voluntário  demanda  induzida
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IFMG Campus Bambuí.

• Preenchimento das abas:

 -  Aba  “Dados  do  Projeto”  preencher  somente  seus  dados  pessoais.  Os  demais  itens  nativos,  de
preenchimento obrigatório no SUAP, podem ser preenchidos como "não se aplica" (não serão alvos de
avaliação);

- Aba “Equipe” preencher com seu nome.

- Aba “Anexos” anexar o Barema preenchido pelo proponente (Anexo II).

8.4 Toda a documentação comprobatória pertinente ao preenchimento do Anexo II deverá ser enviada
quando solicitada pela comissão organizadora deste Edital.

9. DOS RESULTADOS E RECURSOS

9.1 O resultado preliminar será divulgado conforme cronograma apresentado no item 10;

9.2 Caberá recurso quanto ao resultado preliminar, devendo o candidato encaminhar sua fundamentação
via SUAP (Aba “Anexos”) em até 2 (dois) dia úteis após a publicação do resultado preliminar;

9.3 Não caberá recurso contra o resultado final;

9.4 Após a publicação do resultado final os proponentes selecionados serão convocados e terão até 20
(vinte) dias corridos para o envio do PPC simplificado ao Edital 002/2021 (ou outro da atual vigência
com mesmo objetivo).

9.4.1 A partir da convocação, os proponentes deverão seguir as regras e orientações contidas no Edital
002/2021  (ou  outro  da  atual  vigência  com  mesmo  objetivo)  contando  com  o  apoio  da  SSEE  e
STEDEaD.

10. DO CRONOGRAMA

10.1 As etapas da presente seleção obedecerão ao seguinte cronograma:

Etapas Prazos e Datas

Período de inscrições 17/11/2021 a 05/12/2021

Avaliação da documentação 06 e 07/12/2021

Divulgação do resultado preliminar 08/12/2021

Prazo para interposição de recurso 09 e 10/12/2021

Análise dos recursos contra o resultado preliminar 13/12/2021

Divulgação da análise dos recursos e resultado final 14/12/2021

A convocação se dará em 17/01/2022

Envio do PPC simplificado 07/02/2022

11. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

11.1 A qualquer tempo, este edital poderá ser revogado, retificado ou anulado, no todo ou em parte, por
motivo de interesse público, sem que isso implique direito à indenização de qualquer natureza.
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11.2 O prazo de validade deste processo de seleção será de 1 (um) ano, a contar da data de publicação
do Resultado Final, podendo ser prorrogado por igual período.

11.3 Casos não previstos neste Edital serão analisados pela SSEE e STEDEaD em conjunto com a
Direção Geral do Campus.

11.4 A documentação e as informações prestadas serão de inteira responsabilidade do proponente do
curso, sendo passível de exclusão do processo seletivo aquele que não fornecer documentação de forma
completa, correta e legível e/ou fornecer dados comprovadamente inverídicos.

11.5  O resultado final  será  homologado pela  Diretoria-Geral  do Instituto  Federal  de  Minas  Gerais
– Campus Bambuí.

ANEXO I – Áreas Demanda Induzida EDITAL 31/2021 (EaD)

Áreas Temas*

1 - Informática

Informática básica (digitação e formatação de documentos)

Excel intermediário

Tecnologia da informação e Novas tecnologias no serviço público

2 - Gestão

Administração de RH no Serviço Público

Liderança e gestão de pessoas (equipes)

Gestão e Políticas Pública

Coleta e arquivo de dados

Formação em educação para o patrimônio

Planejamento

Gestão estratégica

Gestão de conflitos e negociação

Gestão de Pessoas em tempos de Covid-19

3 - Comunicação

e atendimento ao público

Atendimento ao público

Oratória e Comunicação em equipe

4 - Ética Ética e responsabilidade no serviço público

Assistência e orientação técnica ao pequeno e médio agricultor

* mais informações tais como público-alvo e condensação de temas podem ser obtidas pelo e-mail
educacaoeextensao.bambui@ifmg.edu.br
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ANEXO II – Barema do EDITAL 31/2021 (EaD)

Seleção  de  servidores  para  atuação  como  professor/conteudista  em  curso  de  Formação
Continuada demanda induzida (EaD)

Preencher com seus dados:

Em qual área e tema pretende atuar (conforme Anexo I do Edital)?

Nome completo

E-mail

SIAPE

Cargo
Professor (   ) 

Técnico administrativo (   )

Titulação

Link para lattes

Data de nascimento

Preencher a pontuação no Barema abaixo:

Atenção:

• Serão válidas (contabilizadas) apenas as atividades dos últimos 5 anos.

• Não precisa enviar  comprovação da pontuação no momento da inscrição.  Apenas envie esse
Barema preenchido.

Critérios Comprovação Pontuação
Pontuação
máxima

Pontuação
que  pode  ser
comprovada

Experiência
profissional  fora  do
âmbito  acadêmico,
relacionada com a área
do curso proposto

Declaração  da
Gestão  de  Pessoas
da  sua  Unidade  de
Trabalho  ou
documentos afins

4  pontos  por
semestre

16

Experiência  como
professor,  relacionada
com  a  área  do  curso
proposto

Declaração  da
Gestão  de  Pessoas
da  sua  Unidade  de
Trabalho  ou
documentos afins

4  pontos  por
semestre  ou  nível
completo 16

Experiência  em  EaD
como  professor,  tutor,
conteudista  em
qualquer disciplina

Declaração  da
instituição
(devidamente
assinada)

1  ponto  por
semestre  ou
curso completo

6
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Participação  em
Projetos de Pesquisa ou
Extensão  ou  Ensino
(nos  últimos  cinco
anos)

Declaração  da
Coordenação  do
Setor de Pesquisa ou
Extensão  ou  Ensino
(assinado via sei!)

4 pontos por projeto
de  pesquisa  ou
extensão ou ensino 12

Publicação  científica
em periódico (no Brasil
ou Exterior)

Artigo  publicado
(primeira  página  do
artigo  contendo
autores)

3  pontos  por
publicação

15

Autoria  /coautoria  de
capítulo de livro

Capítulo  publicado
(capa  do  livro  e
página  constando  o
nome do(s) autor(es)
/coautor(es))

2  pontos  por
publicação

4

Autoria/coautoria  de
livro

Livro  publicado
(capa  do  livro
e  página  do  livro
contendo  ficha
catalográfica)

3  pontos  por
publicação

6

Pós - Graduação 

(especialização/

mestrado/ doutorado)

Cópia do Diploma/

Certificação

Será  considerado
apenas  1  (um)
diploma/  certificado
e sempre o de maior
titulação

Especialização  -10
pontos

Mestrado  -  15
pontos

Doutorado  -  25
pontos

25

TOTAL 100

Bambuí, 16 de novembro de 2021.

Documento assinado eletronicamente por Rafael Bastos Teixeira, Diretor(a) Geral, em
16/11/2021, às 18:43, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.ifmg.edu.br/consultadocs
informando o código verificador 1009317 e o código CRC 57544AED.
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