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Edital n. º 159/2016 – 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 3972/2016 - GABS/SEDUCE, Processo n. º 

210600006036516 retifica o Quadro de Critérios de Pontuação (item 5.2) e o Anexo 

III, conforme quadros abaixo: 

 

5.2. Para efeitos de classificação serão utilizados os critérios dispostos 

abaixo, em consonância com os requisitos elencados nos quadros de vagas: 

 

Critérios para Seleção do Professor Formador 
Pontuação 

Máxima 

Pontuação 

Obtida 

1)Titulação* 

 Doutorado................................................................................................................. 

 Mestrado.................................................................................................................... 

 Especialização - carga horária mínima de 360 horas......................................................................................... 

 Graduação.................................................................................................................. 

       *Pontuação não cumulativa 

 

 

25 

20 

15 

10 

 

 

2) Experiência em Educação a Distância, seja como, formador ou gestor de Plataforma, 

ocorrida nos últimos 4 (quatro) anos - 5,0 pontos por BIMESTRE ou DISCIPLINA 

MINISTRADA. A comprovação deverá se dar por: 

a. contrato de trabalho, acompanhada da declaração original ou cópia autenticada e em 

papel timbrado, do empregador, atestando a função desempenhada; ou  

b. declaração original ou cópia autenticada e em papel timbrado, do empregador, 

atestando a função desempenhada, com data de início e fim da atividade.  

c. Não serão consideradas, para fins de pontuação, as atividades de estágio ou aquelas 

ocorridas durante a graduação, bem como as de caráter voluntário.  

d. NÃO SERÁ CONSIDERADA A SOBREPOSIÇÃO DE PERÍODOS RELATIVOS À 

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL, observado o item 4.6. 

e. Quando se tratar de experiência como discente, no comprovante deverá constar que a 

mesma ocorreu na modalidade de educação a distância ou quando for o caso, a 

comprovação deverá vir acompanhado de declaração atestando que a mesma  ocorreu na  

modalidade de educação a distância.  

f. Para efeito de experiência profissional, considerar-se-á 01 (um) ano, o período 

completo de 12 (doze) meses; e, 01 (um) bimestre, o período completo de 02 (dois) 

meses, desprezando-se as frações de dias/meses porventura existentes, em ambos os casos. 

As frações desprezadas não serão somadas para computar período de experiência 

profissional. 

55 

 

3) Curso na modalidade a Distância, cuja a formação tenha sido em Plataforma Moodle, 

com carga horária mínima de 60 horas, realizados nos últimos 4 (quatro) anos – 10,0 

pontos por certificado. O certificado emitido pela internet deverá conter o código 

de autenticidade ou código de identificação. Neste caso, não há necessidade de 

autenticação ou cotejo. Sua validação se dará na fase de análise documental. 

20 

 

Total 100  
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Anexo III 

Vagas/Função 

1-Vaga de Professor Formador, para atuar no Curso Técnico de Nível Médio 

em Meio Ambiente, na modalidade de Educação a Distância – EaD. 

Componente curricular Vagas 
Carga 

horária 
Formação /Requisitos 

Ética, cidadania e meio ambiente 01 30h 

Curso superior em engenharia ambiental ou biologia ou 

ciências ambientais ou gestão ambiental ou ecologia ou 

superior com especialização em legislação ambiental. 

Experiência em Educação a Distância, seja como, formador 

ou gestor de Plataforma e experiência comprovada na 

plataforma moodle. 

Fundamentos teóricos e prática da 

educação ambiental 
01 30h 

Curso superior em biologia ou ciências ambientais ou 

ecologia ou geografia ou gestão ambiental ou  superior com 

especialização em educação ambiental. Experiência em 

Educação a Distância, seja como, formador ou gestor de 

Plataforma e experiência comprovada na plataforma moodle. 

Ecologia 01 45h 

Curso superior em biologia ou ciências ambientais ou 

ecologia ou superior com especialização em ecologia. 

Experiência em Educação a Distância, seja como, formador 

ou gestor de Plataforma e experiência comprovada na 

plataforma moodle. 

Legislação ambiental 01 45h 

Curso superior em direito ou engenharia ambiental ou 

biologia ou ciências ambientais ou gestão ambiental  ou 

ecologia ou superior com especialização em legislação 

ambiental. Experiência em Educação a Distância, seja 

como, formador ou gestor de Plataforma e experiência 

comprovada na plataforma moodle. 

Química ambiental 01 45h 

Curso superior em química ou engenharia química ou 

engenharia ambiental ou ciências ambientais ou ecologia ou 

superior com especialização em química ambiental. 

Experiência em Educação a Distância, seja como, formador 

ou gestor de Plataforma e experiência comprovada na 

plataforma moodle. 

Métodos e técnicas para a elaboração de 

projetos e relatórios profissionais 
01 30h 

Curso superior em letras. Experiência em Educação a 

Distância, seja como, formador ou gestor de Plataforma e 

experiência comprovada na plataforma moodle. 

Matemática elementar e 

estatística básica 
01 45h 

Curso superior em matemática ou estatística. Experiência em 

Educação a Distância, seja como, formador ou gestor de 

Plataforma e experiência comprovada na plataforma moodle.. 

 
 

  
Goiânia, 27 de dezembro de 2016. 
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