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Edital n. º 080/2016 – PRONATEC – Bolsa Formação 

Processo Seletivo Simplificado de Bolsistas 

 

A Secretaria de Estado da Educação, Cultura e Esporte - SEDUCE, por meio do Núcleo de 

Organização e Atendimento Educacional - NUOAED e da Coordenação Geral do Programa Nacional de Acesso ao 

Ensino Técnico e Emprego – PRONATEC – Bolsa Formação, considerando a Lei Federal n. º 12.513/2011, a 

Resolução CD/FNDE nº. 23, de 28 de junho de 2012 e a Portaria 0823/16-GABS/SEDUCE, Processo n. º 

201600006026864, faz saber aos interessados que estarão abertas as inscrições para o Processo Seletivo Simplificado 

Interno de Bolsistas, publica a retificação do anexo III, conforme quadro abaixo: 

 

Onde se lê: 

 

1-Vaga de Professor Moderador (Tutor), para Goiânia.                                                           

Componente Curricular Carga Horária Requisitos 

Noções de empreendedorismo e inovação  80 h 

Curso superior em administração ou gestão de 

processos gerenciais ou superior com especialização, 

mestrado ou doutorado em empreendedorismo e 

inovação ou especialização, mestrado ou doutorado 

em empreendedorismo.  Experiência comprovada de 

atuação como professor moderador (tutor). 

Segurança do Trabalho 60 h 

Curso superior em segurança do trabalho ou 

engenharia de segurança do trabalho ou superior com 

especialização ou mestrado ou doutorado em 

segurança do trabalho ou especialização ou mestrado 

ou doutorado em engenharia de segurança do 

trabalho.  Experiência comprovada de atuação como 

professor moderador (tutor). 

 

Leia-se: 

 

 

ANEXO III 
 

1-Vaga de Professor Moderador (Tutor), para Goiânia.                                                           

Componente Curricular Carga Horária Requisitos 

Noções de empreendedorismo e inovação  80 h 

Curso superior em administração ou gestão de 

processos gerenciais ou superior com especialização, 

mestrado ou doutorado em empreendedorismo e 

inovação ou especialização, mestrado ou doutorado 

em empreendedorismo.  Experiência comprovada de 

atuação como professor moderador (tutor). 

Segurança do Trabalho 60 h 

Curso superior em segurança do trabalho ou 

engenharia de segurança do trabalho ou superior com 

especialização ou mestrado ou doutorado em 

segurança do trabalho ou especialização ou mestrado 

ou doutorado em engenharia de segurança do 

trabalho.  Experiência comprovada de atuação como 

professor moderador (tutor). 

 

 

Goiânia, 16 de agosto de 2016. 
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