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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
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Edital Interno Nº 56/2022 de 27/07/2022

SELEÇÃO INTERNA PARA CURSO DE
CAPACITAÇÃO EAD DO IFSertãoPE 2022.2

A Reitora do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sertão

Pernambucano - IFSertãoPE – no uso de suas atribuições, torna público que

estarão abertas as inscrições da seleção interna para o Curso de Formação Inicial

- Capacitação em Educação a Distância - na modalidade a distância (EAD), no

período de 02 a 15 de agosto de 2022. As inscrições serão realizadas via internet,

e serão ofertadas 50 vagas no total.

1. DO OBJETIVO
1.1. O presente Edital orienta e regulamenta procedimentos para a

realização de inscrições para o curso de Formação Inicial em

Capacitação em Educação a distância - na modalidade a distância

(EAD), 20% presencial, com carga horária de 60h, no Instituto Federal

de Educação, Ciência e Tecnologia Sertão Pernambucano

(IFSertãoPE).

2. DO OBJETO
A seleção interna está voltada para os servidores do quadro permanente

de pessoal do IFSertãoPE interessados em ministrar aulas presenciais com carga

horária EAD ou cursos na modalidade Educação a Distância (EAD), promovido

por meio da Diretoria de Educação a Distância (DEaD), em atendimento ao

Programa de capacitação em Educação a Distância no âmbito dos campi e polos

vinculados ao IFSertãoPE (IN CONSUP Nº09/2021).



3. DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO
Poderá participar deste Edital o candidato que atender aos requisitos e

critérios especificados abaixo:

a. Ser servidor público federal ativo, preferencialmente docente que pretenda

ministrar aulas presenciais com carga horária EAD ou cursos na

modalidade Educação a Distância (EAD) no IFSertãoPE;

b. Possuir disponibilidade para participar de dois encontros presenciais com

previsão de ocorrer nos dias 12/09 e 10/10/22, das 8:00 às 11:00 e de

13:00 às 16:00, podendo ser alterados.

4. INFORMAÇÕES DO CURSO
Objetivo Geral: Apresentar conteúdos voltados para planejamento e elaboração

de materiais didáticos EaD, ambientação em Moodle e produção de videoaulas.

4.1. Objetivos Específicos:
● Compreender a importância do planejamento e construção do material

didático para cursos na modalidade EaD;

● Diferenciar os principais tipos de textos (científico, didático e literário);

● Conhecer o processo de curadoria e construção textual;

● Conhecer as principais métricas utilizadas para a elaboração de materiais

didáticos;

● Utilizar mecanismos para a mediação online e o acompanhamento

pedagógico;

● Conhecer principais conceitos sobre a produção de videoaulas;

● Identificar e compreender as principais perspectivas da avaliação online.

● Orientações pedagógicas para oferta de disciplinas EaD;

● Compreender a base legal e conceitual sobre a utilização da carga horária

EaD em cursos presenciais;

● Diferenciar as cargas horárias EaD possíveis para aplicação na Educação

Básica, Superior e Pós-Graduação;

● Conhecer como pode ser realizada a implementação da carga horária, bem

como, da frequência e atividades EaD em cursos presenciais;

● Aplicar a organização metodológica EaD a um Projeto Pedagógico de

Curso presencial;

● Compreender os principais fundamentos e História sobre a EaD;



● Compreender os principais conceitos sobre Ambientes Virtuais de Ensino e

Aprendizagem;

● Compreender os principais conceitos sobre Acessibilidade em Ambientes

Virtuais de Ensino e Aprendizagem;

● Conhecer as principais ferramentas e avaliações em Ambientes Virtuais de

Ensino e Aprendizagem;

● Solicitar, configurar e personalizar uma sala virtual no ambiente virtual

Moodle;

● Utilizar as principais atividades e recursos do Ambiente Virtual Moodle.

● Elaborar roteiros para produção audiovisual;

● Entender os princípios para gravação e edição de vídeos.

4.2. Metodologia | Avaliação

● O período total do curso será de 22/08 a 31/10/2022, período no qual serão

disponibilizadas as aulas, conteúdos, atividades avaliativas objetivas e

participação em fóruns. Os cursistas terão o período do curso para assistir

às aulas e concluir as atividades dos módulos, atividade final e emissão do

seu certificado de conclusão.

● O curso está organizado em 2 (dois) módulos com aulas gravadas e livros

textos, além de 2 (dois) encontros presenciais. O conteúdo didático no

ambiente virtual é liberado à medida que conteúdos anteriores são

concluídos.

● Ao final de cada módulo, será disponibilizado uma atividade e ao final do

curso uma avaliação final de aprendizagem com 10 (dez) questões

objetivas.

● A nota final do curso será dada pela média simples entre a soma das

atividades realizadas em cada módulo e atividade avaliativa final.

● Para obter aprovação e certificação neste curso, o aluno precisará obter

média final igual ou superior a 60 pontos, numa escala de 0 a 100 pontos.



5. DAS INSCRIÇÕES
5.1. As inscrições deverão ser realizadas no período 02 a 15/08/2022

pelo link https://forms.gle/ajNiN2YwrtvvjDVN8, com os seguintes

documentos digitalizados em arquivo no formato PDF (RG, CPF e

documentos comprobatórios referentes ao barema):

5.2. O candidato deverá preencher as informações solicitadas no

formulário eletrônico e anexar obrigatoriamente os seguintes

documentos:

a) Documento de identificação com foto ( RG ou CNH) frente e verso;

b) CPF;

c) Declaração emitida pela coordenação do curso ou chefia imediata do

campus ao qual o servidor é lotado que está atuando ou irá ministrar

aulas presenciais com carga horária EAD ou cursos na modalidade

Educação a Distância (EAD) ou Autodeclaração emitida pelo candidato

que pretende ministrar aulas/cursos com carga horária EAD no

IFSertãoPE.

5.1. Serão indeferidas - e portanto não analisadas - as inscrições com

documentação incompleta ou que não atendam às exigências do

item 5 e seus subitens.

6. DO PROCESSO SELETIVO
6.1. O processo seletivo será realizado em uma única fase e

corresponde a análise da documentação descrita no item 6.2.

6.2. Para fins de classificação será utilizada a pontuação obtida com a

análise das declarações apresentadas, conforme quadro abaixo:

ITEM CRITÉRIOS PONTUAÇÃO MÁXIMA

01

Declaração emitida pelo
coordenador do curso ou chefia
imediata que está ministrando
aulas com carga horária EAD ou
curso na modalidade EAD.

50 pontos

https://forms.gle/ajNiN2YwrtvvjDVN8


02

Declaração emitida pelo
coordenador do curso ou chefia
imediata que irá ministrar aulas
com carga horária EAD ou curso
na modalidade EAD nos próximos
6 meses.

40 pontos

03

Autodeclaração emitida pelo
candidato que pretende ministrar
aulas/cursos com carga horária
EAD. (Anexo II)

10 pontos

Total 100 pontos

6.3. Em caso de empate entre os candidatos, o desempate dar-se-á
observando, isoladamente e em ordem decrescente, os seguintes
critérios:

6.3.1. Está ministrando aulas com carga horária EAD ou curso na

modalidade EAD.

6.3.2. Irá ministrar aulas com carga horária EAD ou curso na
modalidade EAD nos próximos 6 meses.

6.3.3. Ser docente do IFSertãoPE;

6.3.4. Maior idade (artigo 27 da Lei nº 10.741, de 01/10/2003);

6.3.5. Maior tempo de serviço no IFSertãoPE.

6.4. Caso não ocorra o preenchimento total das vagas ofertadas, todos

os candidatos inscritos neste certame que atendam aos requisitos

do item 3 e 5.2 serão considerados classificados e a lista dos

inscritos será divulgada em ordem alfabética.

6.5. Havendo candidatos além das vagas oferecidas, esses formarão a

lista de espera para preenchimento de vagas.

6.6. O resultado preliminar e final da seleção interna serão divulgados no

site www.ifsertao-pe.edu.br, sendo de inteira responsabilidade do

candidato o acompanhamento dessas etapas

7. DO RESULTADO



7.1. Os resultados preliminar e final desta seleção serão publicados na

página do IF Sertão-PE: www.ifsertao-pe.edu.br.
7.2. Serão aceitos recursos contra o resultado preliminar, desde que

devidamente fundamentado e apresentado no prazo máximo de 01

(um) dia útil, contado após a divulgação do resultado preliminar, pelo

link https://forms.gle/5rPwqpa1xRaMEQo68.

7.3. O resultado definitivo da seleção interna para o Curso de Formação

Inicial e Continuada – FIC Capacitação em Educação a Distância-

na modalidade a distância (EAD)será divulgado na página do IF

Sertão-PE: www.ifsertao-pe.edu.br.

8. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
8.1. Poderá ocorrer, a critério da instituição, o cancelamento e/ou

adiamento do curso.

8.2. A participação na presente seleção implica a aceitação integral e

irretratável das normas contidas neste edital.

8.3. As informações cadastradas serão de inteira responsabilidade do

candidato, estando ciente que, em caso de declaração falsa,

responderá civil, penal e administrativamente, conforme artigo 299

do Código Penal Brasileiro.

8.4. Quaisquer dúvidas referentes a este cadastro interno poderão ser

dirimidas pelo e-mail  ead@ifsertao-pe.edu.br.

8.5. Os casos omissos neste edital serão submetidos à apreciação da

DEaD.

Petrolina, 02  de agosto de 2022.

Eudis Oliveira Teixeira
Diretor de Educação a Distância

http://www.ifsertao-pe.edu.br/
https://forms.gle/5rPwqpa1xRaMEQo68
http://www.ifsertao-pe.edu.br


ANEXO I – Cronograma

ATIVIDADE DATA
Publicação do Edital no site da instituição 02/08/2022

Período de Inscrições 02/08 a 15/08/2022

Homologação das inscrições 16/08/2020

Análise de barema 16 a 17/08/22

Resultado preliminar 17/08/2022

Recurso do resultado preliminar 18/08/2022

Resultado final e homologação 19/08/2022



ANEXO II

AUTODECLARAÇÃO QUE PRETENDE MINISTRAR AULAS/CURSOS COM CARGA

HORÁRIA EAD

Pela presente DECLARAÇÃO, eu _______________________________________, RG

________________, CPF nº__________________, Siape

______________________servidor efetivo do quadro do IFSertãoPE, ativo, ocupante do

cargo de ___________________________________________, declaro que pretendo

ministrar aulas/cursos com carga horária EAD no IFSertãoPE. DECLARO, sob minha inteira

responsabilidade, serem exatas e verdadeiras as informações aqui prestadas, sob pena de

responsabilidade administrativa e penal, estando ciente de meu compromisso com as

minhas horas de trabalho no IFSertãoPE.

____________________, ______de_______________ de 2022.

__________________________________________

Assinatura do servidor


