
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Brasília

EDITAL Nº 057/RIFB, DE 22 DE MAIO DE 2013.

SELEÇÃO 2013/1
PROCESSO SELETIVO PARA CONTRATAÇÃO DE PROFESSORES PESQUISADORES

PARA OS CURSOS TÉCNICOS DE NÍVEL MÉDIO NA MODALIDADE A DISTÂNCIA

1. DA ABERTURA

O REITOR PRO TEMPORE  DO INSTITUTO FEDERAL DE BRASÍLIA, nomeado pela
Portaria Nº 649, de 23 de maio de 2011, publicada no Diário Oficial da União em 24 de maio de
2011, no uso de suas atribuições legais e regimentais, observadas as disposições das Resoluções
CD/FNDE n. 36, de 13 de julho de 2009, n. 54 de 29 de outubro de 2009 e n. 18, de 16 de julho de
2012, torna pública a abertura, no período de 27 de maio a 03 de junho 2013, das inscrições para
a  seleção  simplificada  de  professores  pesquisadores  de  Cursos  Técnicos  de  Nível  Médio  na
modalidade a distância. Estes cursos fazem parte da Escola Técnica Aberta do Brasil (Rede e-Tec
Brasil)  da  Secretaria  de  Educação  Profissional  e  Tecnológica  do  Ministério  da  Educação
(SETEC/MEC).

2. DA VALIDADE

2.1  O resultado  do  processo  seletivo  para  PROFESSORES  PESQUISADORES de  cursos  a
distância, previstos neste  edital, terá validade de 2 (dois) anos,  podendo ser prorrogado uma vez
por igual período.

3. DO CRONOGRAMA DO PROCESSO SELETIVO

3.1 O processo seletivo seguirá o cronograma abaixo:

   

Descrição Data/período

Período de publicação do edital 22/05/2013

Período de inscrições 27/05/2013 à 03/06/2013 (até às 23h59m)

Período de entrega da documentação de comprovação 27/05/2013 à 04/06/2013 (até às 17h)

Divulgação das inscrições homologadas 07/06/2013

Primeira etapa

Divulgação do resultado preliminar 14/06/2013

Apresentação dos recursos 17/06/2013 à 18/06/2013 (até às 17h)

Publicação do resultado dos recursos 21/06/2013

Divulgação do resultado final da etapa e cronograma de
entrevistas

24/06/2013

Segunda etapa

Período de realização das entrevistas 01/07/2013 à 05/07/2013

Resultado preliminar 12/07/2013

Apresentação de recursos 15/07/2013 à 16/07/2013 (até às 17h)
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Publicação do resultado dos recursos 19/07/2013

Publicação do resultado final 26/07/2013

4. DAS DISPOSIÇÕES INICIAIS

4.1  O processo seletivo será regido por este edital e executado pelo IFB.

4.2 Os  candidatos  aprovados  serão  convocados  à  medida  em  que  surgir  a  necessidade  de
contratação,   respeitando a ordem de classificação.

4.3 As  vagas  previstas  nesse  edital  são  para  o  preenchimento  de  1  (uma)  vaga  em  cada
especialidade e formação de cadastro de reserva (CR), conforme quadro abaixo:

Formação (Bacharel, Licenciado ou Tecnólogo) Vagas

Administração 1 +CR

Agroecologia 1 +CR

Arquivologia 1 +CR

Biologia 1 +CR

Contabilidade 1 +CR

Ciências Sociais 1 +CR

Ciência da Computação 1 +CR

Comunicação Social 1 +CR

Direito 1 +CR

Engenharia Civil com especialização em Segurança do Trabalho 1 +CR

Engenharia Elétrica com especialização em Segurança do Trabalho 1 +CR

Engenharia Florestal ou Ambiental 1 +CR

Enfermagem 1 +CR

Filosofia 1 +CR

Fisioterapia 1 +CR

Geografia 1 +CR

História 1 +CR

Letras português 1 +CR

Letras Inglês 1 +CR

Matemática 1 +CR

Nutrição 1 +CR

Pedagogia 1 +CR

Psicologia 1 +CR

Publicidade e propaganda/ marketing 1 +CR

Química 1 +CR

Serviço Social 1+ CR
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Tecnologia em Logística 1 +CR

Tecnologia em Gestão Pública 1 +CR

Tecnologia em Recursos Humanos 1 +CR

Tecnologia em Segurança do Trabalho 1+ CR

Qualquer nível superior na área da saúde com especialização em Ergonomia 1+CR

Qualquer nível superior na área da saúde com especialização em Segurança do Trabalho ou saúde
do trabalhador.

1+CR

5. DOS REQUISITOS

5.1 Possuir diploma, devidamente registrado, por instituição reconhecida pelo MEC, de graduação
na respectiva área de atuação.

5.2 O  candidato  que  for  selecionado  no  processo  seletivo  poderá  ser  contratado  atendendo  os
seguintes requisitos da Resolução CD/FNDE n. 18/2010 que estabelece orientações e diretrizes para
concessão e pagamento de bolsas de estudo e pesquisa no âmbito do Sistema Escola Aberta do
Brasil (Programa e-Tec Brasil):

a) professor-pesquisador nível I: é exigido do candidato experiência comprovada de 3 (três) anos
no magistério superior;
b) professor-pesquisador nível II: formação mínima em nível superior e experiência comprovada
de 1 (um) ano no magistério, ou a formação ou a vinculação em programa de pós-graduação, de
mestrado ou doutorado.

6. DA BOLSA

6.1 A concessão e o pagamento de bolsas de estudo e pesquisa no âmbito da rede e-Tec Brasil serão
financiadas pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), de responsabilidade do
Ministério da Educação (MEC), com vigência durante a prestação de serviço conforme necessidade
do curso, devendo cada professor-pesquisador ter dedicação de carga horária compatível com seu
contrato.

6.2 As bolsas serão pagas, por meio de crédito em conta benefício aberta pelo FNDE/MEC, em
agência do Banco do Brasil S/A indicada pelo bolsista.

6.3 Os valores da bolsa concedida aos professores-pesquisadores, conforme disposto na Resolução
CD/FNDE no 18 de 16 de junho de 2010, são:

a) professor-pesquisador nível I: R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais) mensais, enquanto exercer a
função; 

b) professor-pesquisador nível II: R$ 1.100,00 (mil e cem reais) mensais, enquanto exercer a
função.
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6.4 Será vedado o pagamento de bolsas pelo programa e-Tec Brasil  ao participante que possuir
vinculação  a  outro  programa  de  bolsa  de  estudo  cujo  pagamento  tenha  por  base  a  Lei  n.
11.273/2006, exceção feita a bolsistas vinculados a programas de pós-graduação no país, da CAPES
ou do CNPq, conforme Portaria Conjunta CAPES/CNPq n. 1, de 12 de dezembro de 2007.

6.5 As atividades desenvolvidas pelos Professores-pesquisadores não geram, em nenhuma hipótese,
vínculo empregatício e o bolsista poderá ser desvinculado a qualquer momento por interesse da
Instituição ou a pedido.

7. DAS ATRIBUIÇÕES 

7.1 Os professores-pesquisadores realizarão atividades de ensino, desenvolvimento de projetos e de

pesquisa.

7.2 São atribuições do professor-pesquisador de nível I e II:

a)  planejar, desenvolver e avaliar novas metodologias de ensino adequadas aos cursos, podendo

ainda    atuar nas atividades de formação;

b) adequar e sugerir modificações na metodologia de ensino adotada, bem como conduzir análises e

estudos sobre o desempenho dos cursos;

c) elaborar proposta de implantação dos cursos e sugerir ações necessárias de suporte tecnológico

durante o processo de formação;

d) desenvolver, em colaboração com o coordenador de curso, sistema e metodologia de avaliação de

alunos, mediante uso dos recursos previstos nos planos de curso;

e)  desenvolver,  em colaboração com a equipe da IPE,  metodologia para a  utilização nas novas

tecnologias de informação e comunicação (NTIC) para a modalidade a distância;

f) desenvolver a pesquisa de acompanhamento das atividades de ensino desenvolvidas nos cursos na

modalidade à distância;

g) participar de grupo de trabalho para o desenvolvimento de metodologia de materiais didáticos

para a modalidade a distância;

h)  aplicar  pesquisa  de  acompanhamento  das  atividades  de  ensino  desenvolvidas  nos  cursos  na

modalidade a distância;

i) elaborar relatórios semestrais sobre as atividades de ensino na esfera de suas atribuições, para

encaminhamento às secretarias do MEC;

j) realizar as atividades de docência nas capacitações dos coordenadores, professores e tutores;

l) realizar as atividades de docência das disciplinas curriculares do curso; − planejar, ministrar e

avaliar as atividades de formação;
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m) organizar os seminários e encontros com os tutores para acompanhamento e avaliação do curso;

n) participar dos encontros de coordenação; − articular-se com o coordenador de curso e com o

coordenador de tutoria; − encaminhar ao coordenador de curso a frequência dos cursistas;

o) acompanhar o desenvolvimento dos alunos e colaborar com os tutores na melhoria da rotina das

turmas;

p) realizar visitas in loco nas turmas, contribuindo com os coordenadores de curso nas melhorias no

processo de formação dos alunos.

7.3 O professor-pesquisador de nível I e de nível II deverá cumprir a carga horária de até 20 (vinte)

horas semanais de acordo com as demandas e especificidades da Instituição.

8. DAS INSCRIÇÕES

8.1 As inscrições serão realizadas no endereço eletrônico www.ifb.edu.br até às 23h59m do último
dia previsto para as inscrições, conforme item 3.1 deste edital.

8.2 Serão disponibilizados computadores no saguão da Reitoria do Instituto Federal de Brasília,
localizado no endereço, SGAN 610, Módulos D, E, F e G – Brasília- DF até às 18h do último dia
previsto neste edital para inscrições em caso de necessidade.

8.3 Os  candidatos  que  efetivarem  sua  inscrição  via  internet  entregarão  a  documentação  de
comprovação dos títulos e experiências para que seja aferida a pontuação devida de acordo com os
critérios  de  classificação  estabelecidos  no  presente  edital.  A citada  documentação  deve  ser
entregue  pessoalmente no  protocolo  da  Reitoria  do  Instituto  Federal  de  Brasília  –  IFB,
localizado, no subsolo no endereço SGAN 610, Módulos D, E, F e G, Asa Norte, Brasília/DF –
CEP 70860-100, no período previsto, conforme item 3.1 deste edital. 

8.3.1  No  ato  da  entrega  da  documentação  de  comprovação,  em  envelope  lacrado,  deverá  ser
anexado, na parte externa do envelope, o  check-list devidamente preenchido, que se encontra no
Anexo I  desse edital.

8.3.2 Serão aceitos como documentos comprobatórios:

a) no caso de titulação: cópia de certificado ou diploma, devidamente registrado, por instituições
reconhecidas pelo Ministério da Educação;

b) no caso  de  experiência  de  docência:  cópia  de  registro  em CTPS-  carteira  de  trabalho  da
previdência  social; declarações de instituições públicas; declarações de instituições privadas com
firma reconhecida;

c) no  caso  de  experiência  em  AVA-  ambiente  virtual  de  aprendizagem:  declarações  de
instituições públicas; declarações de instituições privadas com firma reconhecida.
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8.4 Os candidatos que não entregarem a documentação de comprovação dentro do prazo previsto
no item 3.1 não terão sua inscrição homologada.

8.5 O Instituto Federal de Brasília não se responsabiliza pela inscrição via internet não recebida
por motivos de ordem técnica dos computadores,  falhas de comunicação, congestionamento das
linhas de comunicação, ou outros fatores que impossibilitem a transferência dos dados. 

9. DO PROCESSO SELETIVO

9.1 PRIMEIRA ETAPA (CLASSIFICATÓRIA E ELIMINATÓRIA):
 
9.1.1  A análise de títulos e experiência profissional terá o valor máximo de 75 (setenta e cinco)
pontos,  segundo pontuação discriminada a seguir:

a) Possuir especialização(pós graduação lato sensu)  – 05 pontos

b) Possuir mestrado – 10 pontos

c) Possuir doutorado – 20 pontos

d) Tempo de experiência em educação a distância (EaD), devidamente comprovada, como professor

e/ou tutor - 04 pontos por ano, até o limite de 20 pontos;

e)  Tempo de experiência no magistério na modalidade presencial devidamente comprovado - 02

pontos por ano, até o limite de 10 pontos;

f) Tempo de experiência no ensino profissional e tecnológico - 02 pontos por ano, até o limite de 10

pontos.

g) Conhecimento comprovado em Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) – 5 pontos.

g.1)  Serão  considerados  como  comprovação  em  Ambiente  Virtual  de  Aprendizagem  (AVA):

declaração de conclusão de cursos, treinamentos, capacitações realizados em plataformas online de

aprendizagem .

h) Ser servidor de qualquer área do Instituto Federal de Brasília - IFB - 10 pontos.

h.1)  Serão  considerados  servidores  do  Instituto  Federal  de  Brasília-  IFB:  servidores  efetivo,

temporários ou substitutos; terceirizados; estagiários. 

9.1.2 Na análise dos documentos descritos nas alíneas A, B e C prevalecerá o título de maior 
pontuação.

9.1.3 Os candidatos serão convocados para a 2ª etapa, respeitando a ordem de classificação, na
quantidade de 10 (dez) vezes o número de vagas para cada área.
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9.2 SEGUNDA ETAPA- ENTREVISTA- (CLASSIFICATÓRIA) 

9.2.1 A entrevista terá o valor máximo de 50 pontos, de acordo com os seguintes critérios:

a) O tempo de entrevista será, em média, de 10 minutos para cada candidato.

b) O candidato deverá comparecer com antecedência de 20 minutos em relação ao horário marcado

portando documento original de identificação.

c) Na entrevista serão avaliadas as habilidades necessárias para o desempenho das funções, tais

como:

c.1)  nível de domínio das novas tecnologias da informação e comunicação;

c.2)  conhecimento acerca dos Ambientes Virtuais de Aprendizagem (AVA); 

c.3)  conhecimento sobre Educação a Distância;

c.4)  compreensão sobre os processos de ensino-aprendizagem;

c.5) capacidade  de  encontrar  formas  para  motivar  o  aluno  a  concluir  seus  estudos  com êxito,

diminuindo o processo de evasão. 

d) O  questionário  avaliativo  terá  o  valor  máximo  de  50  (cinquenta)  pontos  conforme  os

conhecimentos teórico-prático discriminados na alínea anterior.

9.2.2 O  resultado  final,  com  as  notas  obtidas  nas  duas  etapas,  será  divulgado  no  site
www.ifb.edu.br .

9.2.3 O agendamento das entrevistas dos candidatos melhor classificados será por ordem alfabética,
realizado no Campus Brasília, SGAN 610, Módulos D, E, F e G – Brasília – DF, publicado no site
www.ifb.edu.br

9.2.4 O não comparecimento do candidato no local, data e horário determinados para a entrevista,
implicará na sua eliminação do processo, não cabendo recurso.

10 DA CLASSIFICAÇÃO

10.1 A classificação do processo seletivo obedecerá à ordem decrescente do total de pontos obtidos.

10.2 Em caso de empate serão considerados, nesta ordem, os seguintes critérios:
10.2.1 maior nota obtida em experiência em EaD, devidamente comprovada, como professor e/ou

tutor;

10.2.2 conhecimento comprovado em Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA);

10.2.3 persistindo o empate será usado o critério de maior idade.

10.3 A classificação final se dará pelo somatório dos pontos obtidos nas duas etapas.
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11. DO RESULTADO FINAL

11.1 O resultado final será divulgado no site www.ifb.edu.br.

12. DA CAPACITAÇÃO

12.1  O curso de capacitação de professores-pesquisadores será realizado em período e em local
oportunamente  definido  e  divulgado,  sendo  obrigatória  a  participação  de  todos  os  candidatos
selecionados.
12.2  O candidato convocado que não participar do curso de capacitação ou que,  por qualquer
motivo,      obtiver frequência inferior a 70% da carga horária, será automaticamente substituído
pelo candidato seguinte, obedecendo a ordem de classificação.

13. DOS RECURSOS

13.1 Do resultado provisório do processo seletivo, caberá interposição de recurso à Comissão de

Seleção, desde que encaminhado dentro do prazo estipulado no cronograma de presente edital.

13.2 Os recursos apresentados fora do prazo estabelecido serão indeferidos.

13.3  O candidato que desejar interpor recursos contra os resultados oficiais preliminares deverá

fazê-lo de acordo com o cronograma previsto no item 3.1.  e disporá de 2 (dois) dias para fazê-lo,

no horário das 8h  às 17h.

13.4  Para interpor recurso o candidato deverá utilizar, exclusivamente, o formulário contido no

Anexo II deste edital.

13.5 O candidato deverá ser objetivo, claro e consistente em seu pleito. Recurso inconsistente ou 

intempestivo será preliminarmente indeferido.

13.6 Não será aceito recurso via postal, via fax, via correio eletrônico ou, ainda, fora do prazo.

13.7  Em nenhuma hipótese serão aceitos pedidos de revisão de recursos ou recurso de gabarito

oficial definitivo.

13.8 Não serão encaminhadas respostas individuais aos candidatos.

13.9 Recursos cujo teor desrespeite a banca serão preliminarmente indeferidos.

13.10  A apresentação de quaisquer recursos deve ser feita no protocolo da Reitoria do Instituto

Federal de Brasília – IFB, localizado, no subsolo no endereço SGAN 610, Módulos D, E, F e G,

Asa Norte, Brasília/DF – CEP 70860-100, no horário de 08h às 17h, conforme item 3.1 deste

edital.
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13.11 Todos os recursos, que estejam de acordo com as normas deste edital serão analisados, e os

resultados divulgados no endereço eletrônico: www.ifb.edu.br.

14. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

14.1  A inscrição do candidato neste processo seletivo implicará no conhecimento das instruções
contidas   neste edital e na concordância com os seus termos.

14.2 O candidato que deixar de apresentar ou prestar informação falsa ou inexata de qualquer
documento, ainda que verificada posteriormente, será excluído do processo seletivo e, caso tenha
sido aprovado, terá seu contrato rescindido.

14.3 Os candidatos classificados ou constantes do cadastro de reserva serão chamados quando se
caracterizar a necessidade de efetiva contratação.

14.4 A aprovação no processo seletivo, fora do número de vagas, assegurará apenas a expectativa
de  direito  à  contratação,  ficando  a  concretização  deste  ato  condicionada  à  observância  das
disposições legais pertinentes no interesse e na conveniência da administração do IFB.

14.5 É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar a publicação dos resultados das etapas
de  avaliação,  bem  como  eventuais  retificações  do  presente  edital  no  endereço  eletrônico  do
Instituto Federal de Brasília-IFB:  www.ifb.edu.br .

14.6  Em  qualquer  etapa  do  processo  seletivo,  será  excluído  o  candidato  que  utilizar  meio
fraudulento, ilícito ou atitudes que atentem contra os princípios da administração pública.

14.7  A veracidade dos dados preenchidos é de inteira responsabilidade do candidato,  estando
sujeito à eliminação em caso de fornecimento de informações falsas.

14.8  Os casos omissos serão julgados pela Comissão de Seleção.

Brasília/DF, 22 de maio  de 2013.

Original assinado
WILSON CONCIANI

Reitor
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ANEXO I
PROCESSO SELETIVO PARA CONTRATAÇÃO DE PROFESSORES-

PESQUISADORES PARA OS CURSOS TÉCNICOS DE NÍVEL MÉDIO NA
MODALIDADE A DISTÂNCIA

CHECK-LIST

Nome: ___________________________________________RG:___________CPF:________________
Especialidade(conforme item 4.3 do edital):______________________________________________

1.(   )  Cópia  de  documento  oficial  de  identificação  com  foto  e  CPF.  Serão  considerados
documentos de identidade: carteiras expedidas pelos Comandos Militares, pelas Secretarias de
Segurança  Pública,  pelos  Institutos  de  Identificação  e  pelo  Corpo  de  Bombeiros  Militares;
carteiras funcionais expedidas por órgão público que, por lei federal, valham como identidade;
carteira nacional de habilitação – somente o modelo aprovado pelo artigo 159 da lei n. 9.503, de 23
de setembro de 1997. Todos os documentos citados acima devem conter foto.
2.(  )Cópia  de  diploma  de  graduação,  devidamente  registrado,  expedido  por  instituição  de  
ensino reconhecida pelo MEC.
3.(   ) Cópia de diploma de (  ) especialização (  ) mestrado (  ) doutorado.
4.(   ) Comprovante de tempo de experiência em educação a distância (EaD).

 5.(   ) Comprovante de tempo de experiência no magistério na modalidade presencial. 

 6.(   ) Comprovante de tempo de experiência no ensino profissional e tecnológico.

 7.(   ) Cópia de comprovante de experiência em Ambiente Virtual de Aprendizagem.

 8.(   )  Comprovante de vínculo com a instituição, no caso de servidor do Instituto Federal  de
Brasília  OU número do SIAPE: ________________.

OBS1 : NO ITEM 2, INFORMAR APENAS 1(UM) TÍTULO DE NÍVEL SUPERIOR. 

OBS2: É NECESSÁRIO GRAMPEAR ESSE CHECK-LIST NO ENVELOPE CONFORME ITEM 7.3.1. DO
PRESENTE EDITAL. 
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A DOCUMENTAÇÃO  ENTREGUE  NÃO  SERÁ CONFERIDA PELO  PROTOCOLO  DE  RECEBIMENTO,
SENDO DE INTEIRA RESPONSABILIDADE DO CANDIDATO A VERACIDADE DOS ITENS INFORMADOS
CONSTANTES DO ENVELOPE.
 

ANEXO II
 
RECURSO

Eu _______________________________________ candidato(a) a professor pesquisador para os cursos
técnicos de nível médio na modalidade a distância  do Instituto Federal de Brasília (IFB), inscrito sob o
número ___________ solicito revisão do resultado provisório da (  ) 1ª etapa (  ) 2ª etapa da seleção a que
se refere o edital nº ____/IFB.

JUSTIFICATIVA DO CANDIDATO

____________________, de ________________ de 2013.
(Local e data)

________________________________________
(Assinatura do candidato)

-- - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  -
(Destacar e entregar ao candidato)
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