Edital 16/2016
CHAMADA INTERNA SIMPLIFICADA PARA CONTRATAÇÃO DE
BOLSISTA - REDE ETEC BRASIL
A presente chamada interna visa contratar bolsista para atuar nos cursos
técnicos, na modalidade educação a distância, da Rede e-tec Brasil no Instituto
Federal do Paraná – IFPR, por meio do Núcleo de Tecnologia e educação a
Distância – NUTEAD Paranaguá.
O candidato, ao se inscrever, manifesta conhecimento prévio das Resoluções
FNDE n.° 36/2009 e suas alterações pela Resolução FNDE n° 18/2010, bem
como o Decreto 7.589/2011 que institui a Rede e-Tec Brasil. Manifesta, ainda,
integral conhecimento da Portaria IFPR nº 697/2015, reproduzida em anexo a
essa chamada.
1. PRE-REQUISITO:
a) Ser servidor do quadro efetivo do IFPR, devidamente lotado ou em exercício
no Campus Paranaguá;
b) Atender as exigências dos itens II a VII do art. 7°, da Resolução FNDE n°
36/2009, conforme perfil;
b) Não estar impedido, conforme preceitua a Portaria IFPR n° 697/2015.

2. PERFIL:
2.1 Professor Pesquisador – para o curso Técnico em Segurança do
Trabalho – Telessala Paranaguá
2.1.1 Nª de vagas: 1 (uma) vaga
2.1.2 Qualificação educacional desejada: Diploma de nível superior,
devidamente reconhecido pelo MEC.
2.1.3 Qualificação profissional desejada: Experiência docente e em ensino à
distância.
2.1.4 BOLSA: De acordo com a RESOLUÇÃO Nº 36, DE 13 DE JULHO DE
2009 do FNDE, Artigo 7º “VII - professor-pesquisador conteudista: professor
ou pesquisador designado ou indicado pelas IPE vinculadas ao Sistema e Tec
Brasil, que atuará nas atividades de elaboração de material didático, de
desenvolvimento de projetos e de pesquisa, relacionadas aos cursos e
programas implantados no âmbito do Sistema, sendo exigida experiência de 3
(três) anos no magistério superior. O valor da bolsa a ser concedida é de R$
1.300,00 (um mil e trezentos reais) mensais, enquanto exercer a função
(professor-pesquisador conteudista nível I). Aquele que não comprovar essa
experiência, mas que tenha formação mínima em nível superior e experiência
de 1 (um) ano no magistério, ou a formação ou a vinculação em programa de
pós-graduação, de mestrado ou doutorado, receberá bolsa no valor de R$
1.100,00 (um mil e cem reais) mensais e ficará vinculado como professorpesquisador conteudista nível II (Acrescentado(a) pelo(a) Resolução
18/2010/CD/FNDE/MEC)”
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3. Local de Trabalho: Campus IFPR Paranaguá
4. Duração do contrato: Até a duração da turma no IFPR.
5. Critérios para analise:
Fase Única– Análise de Currículo
5.1. Análise do Currículo - Pontuação Máxima Permitida - 50 pontos
5.1.1. Formação Acadêmica
a) Especialização 16 pontos
b) Mestrado 18 pontos
c) Doutorado 20 pontos
5.2. Experiência Profissional - Pontuação Máxima
a) Três pontos para cada ano de experiência em magistério. 30 pontos
b) Três pontos para cada ano de experiência em educação a distância. 20
pontos
c) Quatro pontos para cada ano de experiência com educação profissional a
distância. 20 pontos
TOTAL MÁXIMO DE PONTOS PERMITIDO 50 pontos

Os interessados deverão enviar o CV até o dia 10/12/2016 para o e-mail
aline.velozo@ifpr.edu.br, indicando, obrigatoriamente, o número da Chamada,
sob pena de desclassificação. Serão desconsiderados os CVs remetidos após
a data limite indicada nesta chamada, bem como CVs diferente do modelo
padrão.

Roberto Teixeira Alves
Diretor Geral do Campus Paranaguá
•

O original encontra-se assinado
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