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Estabelece procedimentos para acompanhamento e avaliação de processos seletivos de profissionais para

atuar em programas de fomento na modalidade de Educação a Distância.

A Direção do Campus Avançado Uberaba Parque Tecnológico - CAUPT, no uso de suas atribuições,

estabelece normas para orientar procedimentos de seleção, controle e avaliação de processos seletivos de

profissionais para atuar em programas de fomento na modalidade de Educação a Distância.

DA SELEÇÃO

1. O processo seletivo de profissionais para atuar na Educação a Distância deverá ser conduzido e

organizado por comissão designada por meio de portaria pela Direção, da qual deve constar dentre os

membros representantes dos seguintes segmentos:

a) Coordenação de curso ao qual os profissionais estarão vinculados;

b) Núcleo de Apoio Pedagógico;

c) Coordenação ou vice coordenação ou equivalente do programa ao qual os profissionais estarão

vinculados;

2. O processo seletivo de profissionais para atuar na Educação a Distância deverá ser realizado via Edital

em que se estabelece todos os detalhes da contratação e obedece a legislação em vigor estipulada pelo órgão

financiador no momento da sua construção.

3. Os processos seletivos deverão ser amplamente divulgados seguindo os princípios da publicidade, da

competitividade e da seletividade.

4. Os editais deverão ser redigidos de forma clara e objetiva, de maneira a possibilitar a perfeita

compreensão das exigências e etapas pelo pretendente à vaga, bem como constar critérios que atendam às

necessidades do programa e garantindo a adequada seleção em conformidade com o perfil desejado.

5. Os editais deverão assegurar o direito de interposição de recurso relacionadas às etapas de divulgação de

resultados.

DO CONTROLE

6 . A comissão de processo seletivo terá como responsabilidade desenvolver atividades de conferência de

forma a resguardar o cumprimento dos critérios e exigências para atuação de bolsistas dos programas de

fomento EaD, das quais constarão os seguintes procedimentos:

a) Conferência dos documentos:

Indicação de membros da comissão para conferência via análise dos documentos, lançamento em planilha

das informações e encaminhamento para membros de validação devidamente assinado.

b) Conferência do resultado da análise



Indicação de membros da comissão para conferência do resultado por meio de verificação da planilha de

informações e documentação. Encaminhamento de parecer e planilha conferida para comissão de

homologação devidamente assinado.

7.1. A comissão de processo seletivo deverá encaminhar planilha descritiva e documentação comprobatória

de cada candidato(a) para análise da comissão de avaliação.

DA AVALIAÇÃO

8. O processo de avaliação deverá ser conduzido e organizado por comissão designada por meio de portaria

pela Direção, da qual deve constar dentre os membros representantes dos seguintes segmentos:

a) Coordenação do programa ao qual os profissionais estarão vinculados;

b) Comissão de gestão de pessoas do campus;

9. O processo de avaliação constará de duas fases: 1ª fase de avaliação e conferência de comprovação ao

atendimento das exigências do edital; 2ª Fase conferência e arquivo da entrega de documentos.

10. 1ª FASE: avaliação e conferência de comprovação ao atendimento das exigências do edital por meio de

verificação e validação de planilha e documentação das seguintes exigências:

- Formação adequada à vaga pretendida

- Experiência em docência

- Experiência em EaD

- Não acúmulo de bolsas

10.1. Após a realização da avaliação e conferência será encaminhado à comissão de processo seletivo

parecer assinado que instruirá as providências para a divulgação do resultado.

10.2. Os candidatos aprovados no número de vagas oferecidas pelo edital terão sua convocação publicados

no site do IFTM e obedecerá rigorosamente a ordem de classificação.

10.3. A comissão de avaliação deverá ser notificada para acompanhamento nos casos de interposição de

recurso relacionadas às etapas de divulgação de resultados e convocação.

11.  2ª FASE: recebimento e arquivo dos seguintes documentos:

- Termo de compromisso

- Disponibilidade de tempo para cumprimento de carga horária

11.1. Após a convocação para assumir a vaga a comissão de avaliação deverá arquivar os documentos da 1ª

e 2ª etapa.

12. A comissão de processo seletivo  emitirá parecer da finalização dos trabalhos relatando cumprimento das

exigências do edital e dessa normativa. 

Esta Orientação Normativa entrará em vigor na data de sua publicação.
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