SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA TECNOLOGIA DO AMAPÁ
PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO

Edital nº 5/2013 - PROEXT/IFAP
PROCESSO DE SELEÇÃO EXTERNA SIMPLIFICADA PARA
BOLSISTAS NO ÂMBITO DO PRONATEC
A Pró-Reitoria de Extensão do Instituto Federal do Amapá – PROEXT/IFAP e a
Coordenação-geral do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego PRONATEC, no uso de suas atribuições, tornam pública a abertura de inscrição para o
Processo de Seleção Externa Simplificada – PSES de servidores públicos para atuar
como bolsistas do Programa Bolsa-Formação nos Cursos de Formação Inicial e
Continuada e Cursos Técnicos ofertados pelo IFAP nos câmpus Macapá, Laranjal do
Jari e suas respectivas unidades remotas através do PRONATEC, de acordo com a Lei
nº 12.513, de 26 de outubro de 2011, e em conformidade com a Resolução CD/FNDE nº
04, de 16 de março de 2012 e Portaria SETEC/MEC Nº 168, de 7 de março de 2013.
1. DO PROGRAMA
O PRONATEC tem como objetivo expandir, interiorizar e democratizar a oferta de cursos
técnicos e profissionais de nível médio, e de cursos de formação inicial e continuada
para trabalhadores. Essa ação intensifica a expansão da Rede Federal de Educação
Profissional e Tecnológica.
2. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
2.1 O processo de seleção de bolsistas para atuação nas atividades do PRONATEC, a
que se refere este Edital, será coordenado por uma comissão organizadora e de
avaliação nomeada pelo Reitor do IFAP através da Portaria nº 272, de 04 de abril de
2013;
2.2 Os profissionais bolsistas selecionados para a função de Professor/Instrutor
atuarão com carga horária máxima de 16 horas semanais, recebendo o valor de R$
50,00 por hora/aula (60 minutos); para a função de Supervisor atuarão com carga
horária máxima de 20 horas semanais, recebendo o valor de R$ 36,00 por hora/aula (60
minutos); para a função de Orientador atuarão com carga horária máxima de 20 horas
semanais, recebendo o valor de R$ 36,00 por hora/aula (60 minutos); para a função de
Profissional de apoio às atividades acadêmicas e administrativas atuarão com
carga horária máxima de 20 horas semanais, recebendo o valor de R$ 18,00 por
hora/aula (60 minutos). Os cursos a serem ministrados, a carga horária e seus
respectivos números de vagas constam no anexo 2 deste Edital.
2.3 Poderão participar deste Processo de Seleção Externa Simplificada – PSES para
o PRONATEC, profissionais que fazem parte do quadro de servidores públicos ativos
ou inativos das esferas Federal, Estadual e Municipal;

2.4 A carga horária e a distribuição de disciplinas de cada profissional serão definidas
pela Coordenação do PRONATEC, podendo ser alterada conforme as necessidades
exigidas pelas atividades e vagas pactuadas, com o intuito de garantir as condições
financeiras, materiais e institucionais necessárias para o desenvolvimento dos cursos
PRONATEC;
2.5 Para todos os cargos, os candidatos serão classificados conforme número de vagas,
e os demais preencherão o cadastro de reserva técnica, observada a necessidade do
Programa.
3. DAS ATRIBUIÇÕES
São atribuições:
- do Professor/Instrutor:
a) planejar as aulas e atividades didáticas e ministrá-las aos beneficiados pela BolsaFormação;
b) adequar a oferta dos cursos às necessidades específicas do público-alvo;
c) alimentar o sistema de gestão com os dados de frequência e desempenho acadêmico
dos estudantes;
d) adequar conteúdos, materiais didáticos, mídias e bibliografia às necessidades dos
estudantes participantes da oferta;
e) propiciar espaço de acolhimento e debate com os estudantes;
f) avaliar o desempenho dos estudantes;
g) participar dos encontros de coordenação, promovidos pelos coordenadores geral e
adjuntos.
- do Supervisor de curso:
a) interagir com as áreas acadêmicas e organizar a oferta dos cursos em conformidade
com o Guia Pronatec de Cursos de Formação Inicial e Continuada e o Catálogo
Nacional de Cursos Técnicos;
b) coordenar a elaboração da proposta de implantação dos cursos, em articulação com
as áreas acadêmicas, e sugerir as ações de suporte tecnológico necessárias durante o
processo de formação, prestando informações ao Coordenador Adjunto;
c) coordenar o planejamento de ensino;
d) assegurar a acessibilidade para a plena participação de pessoas com deficiência;
e) apresentar ao Coordenador Adjunto, ao final do curso ofertado, relatório das
atividades e do desempenho dos estudantes;
f) elaborar relatório sobre as atividades de ensino para encaminhar ao Coordenador
Geral ao final de cada semestre;
g) ao final do curso, adequar e sugerir modificações na metodologia de ensino adotada,
realizar análises e estudos sobre o desempenho do curso;
h) supervisionar a constante atualização, no SISTEC, dos registros de frequência e
desempenho acadêmico dos beneficiários;
i) fazer a articulação com a escola de ensino médio para que haja compatibilidade entre
os projetos pedagógicos; e
j) exercer, quando couber, as atribuições de apoio às atividades acadêmicas e
administrativas e de orientador.

- do Orientador:

a) acompanhar as atividades e a frequência dos estudantes, atuando em conjunto com
os demais profissionais para prevenir a evasão e aplicar estratégias que favoreçam a
permanência;
b) articular as ações de acompanhamento pedagógico relacionadas ao acesso, à
permanência, ao êxito e à inserção socioprofissional;
c) realizar atividades de divulgação junto aos demandantes, apresentando as ofertas da
instituição;
d) promover atividades de sensibilização e integração entre os estudantes e equipes da
Bolsa-Formação;
e) articular ações de inclusão produtiva em parceria com as agências do Serviço
Nacional de Emprego (SINE); e
f) prestar serviços de atendimento e apoio acadêmico às pessoas com deficiência.
- do Profissional de apoio às atividades acadêmicas e administrativas :
a) apoiar a gestão acadêmica e administrativa das turmas;
b) acompanhar e subsidiar a atuação dos professores;
c) auxiliar os professores no registro da frequência e do desempenho acadêmico dos
estudantes no SISTEC;
d) participar dos encontros de coordenação;
e) realizar a matrícula dos estudantes, a emissão de certificados e a organização de
pagamentos dos bolsistas, entre outras atividades administrativas e de secretaria
determinadas pelos coordenadores geral e adjunto;
f) prestar apoio técnico em atividades laboratoriais ou de campo; e
g) prestar serviços de atendimento e apoio acadêmico às pessoas com deficiência.
4. DOS REQUISITOS BÁSICOS
Somente serão válidas as inscrições dos candidatos que atendam aos seguintes
requisitos:
4.1. Profissionais que fazem parte do quadro de servidores públicos ativos ou inativos
dos governos Federal, Estadual e Municipal;
4.2. Ter formação acadêmica compatível com a habilitação exigida no anexo 2.
5. ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES
5.1 O acompanhamento e avaliação do desenvolvimento das ações do PRONATEC,
inclusive das atribuições desenvolvidas pelos professores/instrutores, supervisores,
orientadores e profissionais de apoio às atividades acadêmicas e administrativas no
referido programa, ocorrerão de forma contínua e sistemática, de acordo com critérios a
serem estabelecidos pela coordenação-geral do PRONATEC e coordenação adjunta dos
câmpus, atendendo às exigências descritas pela Resolução CD/FNDE Nº 04 de 16 de
março de 2012.
5.2. As ações do PRONATEC também serão monitoradas pelo Ministério da Educação,
por meio do acompanhamento e análise de indicadores e dos registros no sistema
SISTEC, ou na forma presencial, por diligência in loco.
5.3. A permanência do profissional no programa PRONATEC, no IFAP, estará sujeita à
avaliação da coordenação-geral e da coordenação adjunta dos câmpus em articulação
com os supervisores ao longo dos cursos, conforme determina a Resolução CD/FNDE
Nº 04 de 16 de março de 2012.
5.4. O afastamento do profissional de suas atividades implica no cancelamento de sua
remuneração.
6. DAS INSCRIÇÕES

6.1 Poderão inscrever-se no presente Edital, servidores ativos e inativos das esferas
Federal, Estadual e Municipal.
6.2 As inscrições serão gratuitas e realizadas no período das 00h01min do dia
08/06/2013 até às 23h59min do dia 11/06/2013, mediante o preenchimento da ficha de
inscrição (Anexo 1) disponível em formato editável no site: www.ifap.edu.br , na aba
Publicações / Pasta Pronatec.
6.3 A inscrição será realizada por meio eletrônico, não sendo aceita a entrega de
documentos ou formulários impressos, bem como inscrições fora do prazo determinado
no item 6.2.
6.4 A ficha de inscrição deverá ser enviada como arquivo anexo em formato pdf, para o
endereço eletrônico psepronatec@ifap.edu.br constando no campo “Assunto” o nome
completo do candidato. Não será aceito o envio da ficha de inscrição por outros meios;
6.5. As informações prestadas na ficha de inscrição serão de inteira responsabilidade do
candidato;
6.6 A equipe responsável pela seleção não se responsabilizará por inscrições recebidas
em desacordo com os termos deste Edital;
7. DA SELEÇÃO
7.1 A seleção dos candidatos constará de fase única de caráter classificatório
constituída por análise curricular, de acordo com as informações contidas no ato da
inscrição e eliminatório considerando a apresentação de plano de aula para a função
de professor/instrutor disposto no modelo do anexo 8 deste edital e participação no
curso de capacitação com presença mínima de 80% da carga horária do mesmo. A
pontuação dos títulos dos candidatos ocorrerá em conformidade com o disposto no
anexo 3.
7.2 A classificação de cada função obedecerá à ordem decrescente de pontuação nos
critérios estabelecidos no anexo 3;
7.3 Para efeito de avaliação somente serão consideradas as informações mencionadas
na ficha de inscrição.
7.4 Em caso de empate entre candidatos serão obedecidos os seguintes critérios de
desempate, na ordem em que se apresentam:
a) Maior tempo de experiência profissional na função a que concorre;
b) Maior idade.
7.5 Será sumariamente desclassificado do processo de seleção simplificado o candidato
que não apresentar a documentação exigida (ficha de inscrição devidamente
preenchida);
7.6 A classificação não caracteriza a obrigatoriedade de convocação imediata para a
realização das atribuições pelo profissional ou concessão de bolsa, estando a critério da
Coordenação-Geral do PRONATEC.
7.7. Caso o candidato seja selecionado, a carga horária semanal será definida pela
Coordenação-Geral do PRONATEC de acordo com a demanda de cursos, respeitandose a carga horária máxima de 20 (vinte) horas semanais.
7.8 Os candidatos classificados nesta seleção poderão ser convocados para
desempenhar outra função, atendendo-se ao mínimo de escolaridade exigida neste
Edital, desde que não haja profissionais aprovados e/ou cadastro de reserva e, ainda,
que os mesmos tenham disponibilidade de tempo para desempenhar a função.
7.9 Os recursos devem ser interpostos utilizando o Formulário de Recurso anexo 5,
preenchido em duas vias nos seguintes locais:
LOCAL
ENDEREÇO
Câmpus Macapá
Rodovia 210, S/N, Bairro Brasil Novo, Macapá/AP
Câmpus Laranjal do Jari Rua Nilo Peçanha, n. 1263, bairro Cajari, Laranjal do Jari/AP
8. DAS VAGAS

8.1 As vagas para professor/instrutor se darão por curso e formação exigida, conforme o
anexo 2;
8.2 As vagas para supervisor, orientador e profissional de apoio às atividades
acadêmicas e administrativas se darão por formação exigida, conforme anexo 2;
8.3 A classificação não caracteriza obrigatoriedade da contratação para a realização das
atribuições pelo profissional e consequente percepção de pagamento, pois o inicio das
atividades dependerá da demanda de cursos e alunos para sua realização;
8.4 Caso haja convocação, a carga horária semanal será definida pela Coordenação
Adjunta dos câmpus.
9. CRONOGRAMA
ATIVIDADE
Lançamento do Edital
Inscrições
Homologação das inscrições
Período de avaliação
Divulgação do resultado
Interposição de recurso
Publicação do resultado final e convocação dos
candidatos aprovados
Convocação em segunda chamada
Capacitação

DATA
07/06/2013
08 a 11/06/2013
12/06/2013
12 a 15/06/2013
17/06/2013
18/06/2013 – das 9h às 12h
19/06/2013
21/06/2013
24 a 29/06/2013

10. Das condições e da carga horária de participação para concorrer à bolsa do
PRONATEC:
10.1 A participação dos candidatos (as) selecionados se dará por adesão (anexos 6 e 7)
e o valor da bolsa não constituirá vínculo empregatício com o Instituto Federal do Amapá
– IFAP.
10.2 A carga horária de atuação dos bolsistas selecionados ficará limitada às vagas e
funções designadas no anexo 2.
10.3 É vedada a participação e atuação de um profissional simultaneamente em
unidades de ensino diferentes ou em mais de uma das funções descritas no anexo 2
neste Edital, exceto para a função de Professor/instrutor que poderá acumular quaisquer
das outras funções ofertadas desde que o somatório da carga horária total das duas
funções não ultrapasse 16 horas semanais.
10.4 No caso de bolsista servidor ativo ou inativo do quadro permanente da Rede
Federal ou de outra rede pública, a bolsa só poderá ser concedida mediante
autorização do setor de recursos humanos da instituição à qual o servidor for vinculado,
conforme determina o inciso II, art. 14 da Resolução 04 de 16 de março de 2012 (anexo
4);
10.5 Para todos os candidatos que pertencem ao quadro de servidores do IFAP a sua
vinculação como bolsista no PRONATEC estará condicionada à apresentação de
autorização para atuação na função para a qual foi convocado, devidamente aprovada
pelo Pró-Reitor, Diretor Geral do câmpus ou Reitor no qual estiver lotado, assim como do
Diretor de Recursos Humanos, conforme determina o inciso II, art. 14 da Resolução 04
de 16 de março de 2012. (anexo 4);
10.6 Os servidores do IFAP poderão atuar como bolsistas no PRONATEC, desde que
não haja prejuízo à sua carga horária regular na instituição, a fim de que essa atuação
não conflite com suas atividades, nem comprometa a qualidade, o bom andamento e o
atendimento do plano de metas da instituição, conforme § 1º do art. 9º da Lei nº
12.513/2011.
10.7 Não será permitido a duplicidade de pagamento ao servidor publico para exercício
da mesma função ou similar.

10.8 Para a função de professor/instrutor o candidato só poderá se inscrever em até
5 (cinco) componentes curriculares, de acordo com o perfil profissional exigido
(anexo 2), desde que a somatória da carga horária dos componentes curriculares não
ultrapasse 16h/aula semanais.
10.9 As atividades dos cursos do PRONATEC do IFAP poderão ocorrer nos três turnos,
em qualquer dia da semana, incluindo períodos não previstos no calendário acadêmico
dos câmpus, inclusive períodos de férias, ou sempre que solicitado pela
Coordenação-Geral do Programa.
11. DA HOMOLOGAÇÃO DOS RESULTADOS E CONVOCAÇÃO DOS BOLSISTAS:
11.1 O resultado final, com a classificação dos bolsistas aprovados, será homologado
pela Pró-Reitora de Extensão do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do
Amapá - IFAP e publicado no site da instituição de acordo com o cronograma no item 9.
11.2 Os candidatos classificados serão convocados pela coordenação-geral do
PRONATEC conforme a demanda dos cursos, através de documento complementar a
este Edital publicado no site da instituição.
11.3 Na convocação, o candidato deve apresentar os documentos comprobatórios das
informações registradas na ficha de inscrição, conforme abaixo:
a) Cópia e Original do documento de identidade e CPF;
b) Cópia e Original do Certificado/Diploma de escolaridade e Histórico Escolar de acordo
com a exigência da função que irá concorrer (anexo 02);
c) Documentação comprobatória das informações constantes na ficha de inscrição, de
acordo com os critérios de pontuação e avaliação para a função à qual concorreu
(apresentar documentação original e cópia que será autenticada pelo servidor do IFAP
responsável pela conferência).
11.4 Após a conferência da documentação a que se refere o item 11.3 a comissão
organizadora e de avaliação excluirá o candidato do Processo Seletivo Externo
Simplificado, se constatarem-se ser inverídicas as informações contidas na ficha de
inscrição.

12. PUBLICAÇÃO
O presente Edital de Seleção bem como Editais complementares serão publicados no
site do IFAP no endereço eletrônico http://www.ifap.edu.br e ficarão expostos na
coordenação geral e nas coordenações adjuntas do PRONATEC dos câmpus Macapá,
Laranjal do Jari.
13. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
13.1 A inscrição implicará no compromisso tácito, por parte do candidato, em aceitar as
condições estabelecidas neste Edital e seus anexos, não podendo alegar sob qualquer
pretexto o desconhecimento destas disposições para qualquer fim de direito admitido.
13.2 A classificação no Processo de Seleção Externa Simplificada – PSES para o
Bolsista/PRONATEC/IFAP não assegurará ao candidato direito subjetivo de vinculação
ao PRONATEC, mas apenas a expectativa de ser contemplado como bolsista do
Programa, observada a ordem classificatória, ficando a sua vinculação condicionada à
desistência de outro candidato ou ao interesse do IFAP.
13.3 O prazo de vigência das atividades dos bolsistas ficará condicionado às demandas
do PRONATEC na Instituição;
13.4 O candidato que prestar declaração falsa ou inexata, em qualquer documento,
ainda que verificada posteriormente, será excluído do processo seletivo, além de
responder civil e criminalmente pelo delito cometido.

13.5 O afastamento do bolsista das atividades referentes à bolsa-formação implica no
cancelamento da sua bolsa.
13.6 Os nomes, locais e horários de trabalho dos bolsistas serão fixados em local
público nas unidades de atuação e no site da instituição;
13.7 Os casos omissos em situações não previstas neste Edital serão resolvidos pela
Comissão de Organização e Avaliação do referido PSES e Pró-Reitoria de Extensão.

Macapá/AP, 07 de junho de 2013

GIL CONSTÂNCIO DE LIMA RODRIGUES FILHO
Coordenador Geral do PRONATEC/PROEXT/IFAP
Portaria nº 340/2013/GR/IFAP

MARIALVA DO SOCORRO RAMALHO DE OLIVIERA DE ALMEIDA
Pró-Reitora de Extensão
Portaria nº 119/2011/GR/IFAP

