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EDITAL 02/2021
Seleção simplificada de vagas para cadastro de reserva de Design Instrucional para o
Programa UAB - Universidade Aberta do Brasil do IFTM
O (A) Reitor (a) do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro, no uso
de suas atribuições, torna público que estarão abertas as inscrições para a Seleção de candidatos para
atuar como bolsista no Programa Universidade Aberta do Brasil no âmbito do IFTM no cargo de Design
Instrucional. O processo seletivo será regido pelas disposições contidas neste edital, assim como pelas
normas estabelecidas na Lei nº 11.273/2006, na Portaria Capes nº 183/2016, na Portaria Capes nº
15/2017, na Portaria Capes 249/18 revogada pela Portaria Capes 102/2019, na Instrução Normativa nº
2/2017 e no Regulamento da Organização Didático-Pedagógica do IFTM nº. 72/2014.
1. DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
1.1. A presente seleção de candidatos será regida por este edital e executada pelo Campus Avançado

1.2.

1.3.
1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

Uberaba Parque Tecnológico (CAUPT) do IFTM instituição apta a ofertar cursos superiores na
modalidade à distância pela Portaria de credenciamento 218 de 03/02/2020 do Ministério da
Educação na figura da sua Comissão de Seleção, designada pela portaria n° 218 de 03/02/2020 em
conformidade com a portaria normativa DCA/CGP/CAUPT n°1 de 14/10/2019.
Destinam-se ao provimento de 6 vagas de reserva para o cargo de Design Instrucional de acordo
com a necessidade do Programa Universidade Aberta do Brasil do IFTM, a contar da data de
publicação dos resultados.
O candidato selecionado atuará em atividades conforme descrição de atribuições no item 3 deste
edital.
A carga horária de trabalho é de 20 horas semanais, recebendo uma bolsa no valor de: R$ 1.300,00
(um mil e trezentos reais) se possuir experiência de, no mínimo, três anos no magistério superior,
ou uma bolsa no valor de: R$ 1.100,00 (um mil e cem reais) se possuir experiência de, no mínimo,
um ano no magistério e título de Mestrado conforme artigo 4° da Portaria Capes nº 15/2017 e de
acordo com a Portaria MEC/CAPES nº 183, de 21 de outubro de 2016 alterada pela Portaria nº
139/2017. Estas 20 (vinte) horas semanais serão distribuídas de segunda a sábado, de acordo com
as necessidades da coordenação do programa UAB do IFTM.
Os (As) candidatos (as) às vagas de Design Instrucional devem residir, preferencialmente, no
município de Uberaba/MG e atender sempre à convocação ao cumprimento de sua carga horária na
unidade 1 do Campus Avançado Uberaba Parque Tecnológico, de acordo com a necessidade da
coordenação do programa UAB do IFTM.
A participação no programa do presente Edital NÃO implicará em redução das atividades
normalmente desempenhadas pelo candidato, sendo ele servidor docente ou técnico administrativo
ativo, ou professor substituto/temporário dos Campi do IFTM.
Conforme a Portaria CAPES nº 183 de 21/10/2016 alterada pela Portaria nº 139/2017 que
regulamenta as diretrizes para concessão e pagamento de bolsas no âmbito da UAB, as bolsas do
Sistema UAB NÃO poderão ser acumuladas com bolsas cujo pagamento tenha por base a Lei nº

11.273/2006 com outras bolsas concedidas pela CAPES, CNPq ou FNDE, exceto quando
expressamente admitido em regulamentação própria.
1.8. O presente processo seletivo terá validade de 2 (dois) anos, a contar da data de publicação da
homologação do resultado final, prorrogável por igual período, a critério da Instituição.
1.9. As bolsas terão vigência durante a prestação do serviço de Design Instrucional conforme
necessidade do programa UAB do IFTM, devendo o bolsista ter dedicação de carga horária
compatível com o previsto neste edital.
2. DAS VAGAS

Quadro 1 referente às vagas reserva de Design Instrucional com formação específica necessária:
Cargo
Design
Instrucional

Requisitos mínimos
Graduação
em
conhecimento;

qualquer

Qt. de Vagas
área

do

Ser servidor efetivo municipal, estadual ou
federal;

6

Possuir experiência mínima de 12 (doze)
meses na área de informática – Moodle.

3. DA FUNÇÃO

São atribuições do Design Instrucional em sua atuação no programa UAB:
3.1. Implementar, avaliar, coordenar e planejar o desenvolvimento de projetos pedagógico-

instrucionais na modalidade de ensino a distância em conjunto com o NAP;
3.2. Solicitar parecer e orientação sobre as questões pedagógicas de montagem da disciplina ao NAP;
3.3. Elaborar, implementar e acompanhar os ambientes das disciplinas no Moodle;
3.4. Solicitar e validar material para construção da disciplina (videoaulas, textos, atividades, tarefas,
etc.);
3.5. Informar e esclarecer aos professores os prazos para envio de material para construção da
disciplina;
3.6. Comunicar aos coordenadores de curso atrasos por parte dos professores do material a ser enviado
para a Equipe de Design Instrucional;
3.7. Ter denso conhecimento do AVA – Moodle e de suas ferramentas pedagógicas;
3.8. Realizar treinamento com os professores sobre o Moodle e a metodologia utilizada pelo IFTM em
seus cursos do Programa UAB em conjunto com o NAP;
3.9. Propor a aplicação de metodologias, métodos e ferramentas para facilitar o processo de ensinoaprendizagem;
3.10. Relacionar forma, conteúdo, tecnologia e educação a fim de favorecer uma aprendizagem
significativa.
4.

DOS REQUISITOS BÁSICOS

4.1. Serão válidas as inscrições dos candidatos que atendam aos seguintes critérios:

a) Atender aos requisitos de formação mínima exigida de acordo com o Quadro 1 item 2 deste

Edital;
b) Possuir experiência de, no mínimo, três anos no magistério superior, ou possuir experiência de, no
mínimo, um ano no magistério superior e título de Mestrado;
c) Não ser bolsista de quaisquer benefícios de programas federais (CAPES, UAB, PRONATEC,
PARFOR, SECADI), estaduais e municipais, salvo disposição específica em contrário.
d) Quando servidor do IFTM, não estar afastado para licença de capacitação.
5.

DA INSCRIÇÃO

5.1. A inscrição deverá ser realizada, exclusivamente via Internet, no período de 21/06/2021 a

02/08/2021, e deverá atender aos requisitos básicos do item 4.1 sob pena de desclassificação.
de ficha de inscrição na página da Ead no site do IFTM,
https://iftm.edu.br/VIRTUALIF/ERP/MAC/EAD/visao/login.php no link “IFTM - EAD Processo Seletivo”.
5.3. Anexar em um único arquivo a documentação comprobatória ao formulário eletrônico.
5.4. O arquivo com os documentos anexados deve estar exclusivamente no formato PDF e não deve
ultrapassar o tamanho de 100 Megabytes.
5.5. O arquivo anexado deve estar legível.
5.6. A relação dos documentos obrigatórios digitalizados que deverá ser encaminhada é a seguinte:
a) Comprovante de vinculo efetivo com o serviço público nas esferas municipal, estadual ou federal;
b) Diploma (frente e verso) do Curso de Graduação;
c) Diploma (frente e verso) do Curso de Mestrado (se houver);
d) Diploma (frente e verso) do título de Especialista na área da informática/TIC’s/ Educação a
Distância (se houver);
5.2. Preenchimento

e) A documentação comprobatória da experiência docente considerada válida será a descrita a seguir:
a.
Experiência docente em ensino básico ou superior que seja emitida pela instituição de
ensino especificando período compreendido e os cargos ou funções exercidas;
b.
Cópia do contrato de trabalho docente ou cópia da carteira profissional referente à
atividade docente.

5.7. Para comprovação do item 5.6 não será considerada a apresentação de documentos comprobatórios
de experiência de tutoria e estágio.
5.8. O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro – IFTM, não se
responsabilizará por inscrição não efetivada por motivos de ordem técnica, falhas de comunicação,
congestionamento de linhas de comunicação ou de outros fatores que venham impossibilitar a
transferência de dados.
5.9. Em caso de dúvidas favor contatar a comissão de processo seletivo EAD do IFTM através do email processoseletivo.ead@iftm.edu.br de segunda a sexta-feira das 08h00 às 16h00
impreterivelmente.
5.10. Serão de inteira responsabilidade do candidato as informações prestadas no momento da inscrição,
em observância às normas e condições estabelecidas neste Edital, sobre as quais não poderá alegar
desconhecimento.
5.11. A não comprovação das informações prestadas pelo candidato no ato da inscrição, a não
veracidade delas ou o não envio da documentação comprobatória digitalizada, implicará sua
eliminação do processo seletivo.
5.12. Documentos anexados incorretamente, documentos inelegíveis, documentos sem assinatura ou
anexos corrompidos, implicará sua eliminação do processo seletivo.

6.

DA SELEÇÃO

6.1. O processo de seleção para o cargo de Design Instrucional constará de uma única etapa de caráter

eliminatório e classificatório, onde acontecerá a análise de documentação (segundo pontuação
discriminada na tabela do item 7.4 deste Edital). A pontuação obtida promoverá a classificação dos
candidatos.
7.

DA CLASSIFICAÇÃO

7.1. A classificação se dará em ordem decrescente do total de pontos obtidos na análise de

documentação para preenchimento das vagas do cadastro de reserva.
7.2. Todos os candidatos classificados ficarão no Cadastro de Reserva, em ordem decrescente de
classificação. De acordo com o surgimento de vagas elas serão preenchidas pelos candidatos
classificados no processo seletivo.
7.3. Ocorrendo o empate entre candidatos serão adotados os seguintes critérios de desempate:
7.3.1. Maior experiência comprovada no Programa UAB como membro de Equipe Multidisciplinar e
atuação em “Montagem de Páginas no Moodle”;
7.3.2. Maior experiência comprovada em outros Programas de Educação a Distância como membro
de Equipe Multidisciplinar e atuação em “Montagem de Páginas no Moodle”;
7.3.3. Maior experiência comprovada na gestão de AVA-Moodle;
7.3.4. Maior idade.
7.4. A análise dos documentos será realizada por meio de pontuação atribuída aos títulos e
comprovantes apresentados pelos candidatos, de acordo com a tabela abaixo:
Tabela de Especificação dos títulos e pontuação por item
EXPERIÊNCIA
a) Experiência comprovada no Programa UAB (declaração assinada e
carimbada) como membro de Equipe Multidisciplinar e atuação em
“Montagem de Páginas no Moodle”: 10,0 pontos por ano;
b) Experiência comprovada em outros Programas de Educação a Distância
(declaração assinada e carimbada) como membro de Equipe
Multidisciplinar e atuação em “Montagem de Páginas no Moodle”: 6,0
pontos por ano;
c) Experiência comprovada na gestão de AVA-Moodle (declaração
assinada e carimbada ou carteira de trabalho): 3,0 pontos por ano.
d) Título de Especialista na área da informática/TIC’s/ Educação a
Distância. 5,0 pontos por título.
PONTUAÇÃO MÁXIMA TOTAL

8.

PONTUAÇÃO MÁXIMA
(Não serão contabilizadas frações de ano
para cálculo de pontuação)

50

30

15

5
100

DO RESULTADO DA SELEÇÃO

8.1. Serão selecionados para cadastro de reserva até 6 candidatos conforme estipulado no quadro 1 do

item 2 referente às vagas.
resultado
do
processo
seletivo
será divulgado
no
endereço eletrônico https://iftm.edu.br/concursos/ead/.
8.3. A Comissão de Processo Seletivo não se responsabilizará pela informação direta dos resultados aos
8.2. O

candidatos, os quais deverão consultar o resultado no endereço eletrônico informado.
8.4. O resultado do processo seletivo será divulgado dia 16/08/2021.
8.5. Os candidatos classificados após o resultado serão convocados para um treinamento, por
videoconferência ou presencial, de acordo com a necessidade da coordenação UAB/IFTM.
8.6. O candidato selecionado que não realizar treinamento terá sua convocação cancelada e será
convocado o próximo classificado.
9.

DOS RECURSOS

9.1. O prazo para interposição de recursos será de 02 (dois) dias úteis, a contar do dia da divulgação do

resultado.
9.2. Em nenhuma hipótese serão recebidos recursos após esta data.
9.3. A interposição de recurso deverá conter, com precisão, os pontos a serem revisados, fundamentado

com lógica e consistência em seus argumentos e estar devidamente assinada.
9.4. A solicitação dos recursos deverá ser feita em formulário próprio disponível no Anexo I.
9.5. O formulário deverá ser preenchido assinado e, posteriormente, uma cópia digitalizada deste
9.6.
9.7.

9.8.
9.9.

formulário enviada ao e-mail processoseletivo.ead@iftm.edu.br.
O anexo com a descrição do recurso deverá estar em formato pdf e com arquivo nomeado da
seguinte forma: “Recurso - nome do candidato” (exemplo: Recurso - Maria da Silva).
Os recursos serão analisados pela comissão examinadora do processo seletivo, aos recursos
indeferidos pela comissão caberá à Coordenação Geral de Ensino Pesquisa e Extensão do Campus
Avançado Uberaba Parque Tecnológico a decisão terminativa como segunda instância recursal,
constituindo-se em última instância.
As decisões em relação às contestações serão divulgadas pela Comissão de Processo Seletivo no
site https://iftm.edu.br/concursos/ead/.
Os recursos interpostos em desacordo com as normas deste edital ou ainda, aqueles que não se
apresentarem com o formulário do Anexo I serão desconsiderados.

10. DA REMUNERAÇÃO
10.1. A remuneração do Design Instrucional será realizada por meio de uma bolsa no valor de: R$

1.300,00 (um mil e trezentos reais) se possuir experiência de, no mínimo, três anos no magistério
superior, ou uma bolsa no valor de: R$ 1.100,00 (um mil e cem reais) se possuir experiência de, no
mínimo, um ano no magistério e título de Mestrado conforme artigo 4° da Portaria Capes nº
15/2017 e de acordo com a Portaria MEC/CAPES nº 183, de 21 de outubro de 2016 alterada pela
Portaria nº 139/2017, que estabelece orientações e diretrizes para concessão e pagamento de bolsas
de estudo e pesquisa no âmbito do Sistema Universidade Aberta do Brasil.
10.2. A bolsa terá vigência durante a prestação do serviço conforme necessidade da coordenação
UAB/IFTM.
10.3. Os Bolsistas somente farão jus ao recebimento mensal da bolsa enquanto estiverem exercendo as
suas atividades.
10.4. As bolsas de que trata este edital serão pagas pela Fundação de Coordenação e Aperfeiçoamento
de Pessoal de Nível Superior (CAPES), de acordo com a Portaria MEC/CAPES nº 183, de 21 de
outubro de 2016, alterada pela Portaria nº 139/2017 que regulamenta as diretrizes para concessão e
pagamento de bolsas no âmbito da UAB. Estas bolsas estão asseguradas pelo edital 05/2018 da
CAPES, Processo nº 23038.020129/2017-69 o qual autoriza a oferta de novas turmas a se
iniciarem em 2021.
10.5. O candidato selecionado para atuar como bolsista do Sistema UAB deverá firmar, junto ao IFTM,
um Termo de Compromisso e ainda, uma declaração específica de que não possui outros
pagamentos de bolsas em desacordo com a legislação vigente.

11. DA IMPUGNAÇÃO
11.1. Qualquer pessoa poderá impugnar os termos do presente edital por irregularidade, protocolando o

pedido em até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para o início das inscrições, no endereço
eletrônico processoseletivo.ead@iftm.edu.br, nos horários das 08h30 às 11h30 e das 14h00 às
16h30, cabendo ao presidente da comissão, decidir sobre o pedido no prazo de 24 (vinte e quatro)
horas.
11.2. Não serão reconhecidas as impugnações interpostas após o vencimento do prazo descrito no
quadro do item 12.
11.3. Decairá do direito de impugnar os termos do presente edital o interessado que não apontar falhas
ou irregularidades supostamente existentes no mesmo no prazo do subitem hipótese em que a
comunicação do suposto vício não poderá ser aproveitada a título de recurso.
11.4. Acolhida a impugnação de que trata este item, será designado novo cronograma para a execução
deste edital.
12. DOS PRAZOS
12.1. Os interessados em participar do presente edital deverão observar rigorosamente os seguintes

prazos:
ATIVIDADE

DATA

Publicação e divulgação do Edital

17/06/2021 a 02/08/2021

Período de impugnação

17/06/2021 e 18/06/2021

Prazo de inscrição e envio da documentação

21/06/2021 a 02/08/2021

Periodo de Análise da Documentação

03/08/2021 a 06/08/2021

Divulgação do resultado parcial

09/08/2021

Prazo para interposição de recursos

10/08/2021 e 11/08/2021

Divulgação do resultado final

16/08/2021

13. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
13.1. Não serão aceitas as inscrições que forem realizadas fora do prazo.
13.2. O Processo Seletivo será válido por 2 (dois) anos a contar da data de publicação da homologação

do resultado final, prorrogável por igual período, a critério da Instituição.
13.3. A atuação do Design Instrucional será avaliada continuamente e pode haver o desligamento do

Programa a qualquer tempo, determinado pelo IFTM, devido ao não atendimento às Normas deste
Edital, às condições do Termo de Compromisso do Bolsista ou ainda, ao não atendimento às
atribuições inerentes ao cargo. O Design Instrucional perderá o direito ao recebimento da bolsa
após seu desligamento.
13.4. Outras informações referentes a este edital serão divulgadas no endereço eletrônico
https://iftm.edu.br/concursos/ead/.
13.5. O turno de atividade do Design Instrucional é definido pelo IFTM, podendo mudar a qualquer
tempo, conforme necessidade do Programa.

13.6. A inexatidão ou irregularidade de informações, ainda que constatadas posteriormente, eliminará o

candidato do processo seletivo, declarando-se nulos todos os atos decorrentes de sua inscrição.
13.7. A aprovação no processo seletivo assegurará, apenas, a expectativa de direito à contratação,
ficando a concretização deste ato condicionada à observância das disposições legais pertinentes do
interesse e da conveniência da administração do IFTM, da rigorosa ordem de classificação e do
prazo de validade do processo seletivo.
13.8. Os casos omissos ou situação não prevista no Termo de Compromisso serão resolvidos pelo
Campus Avançado Uberaba Parque Tecnológico e encaminhado, em última instância, à Reitoria do
IFTM.

Uberaba, ___ de ______________ de _____.
de forma digital por
DEBORAH SANTESSO Assinado
DEBORAH SANTESSO
BONNAS:671200916 BONNAS:67120091620
Dados: 2021.06.17 11:37:45
20_________________________
-03'00'

Reitora do IFTM

ANEXO I - MODELO DE RECURSO

Requerente

Edital nº

Questionamento:

Justificativa:

Local e data:

,

de

de

Assinatura do requerente:

Para uso exclusivo da UAB/IFTM

Parecer nº:
Descrição do parecer

Local e data:

Assinatura do presidente da comissão:

,

de

de

