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RETIFICAÇÃO 01 - EDITAL Nº 46 de 13/10/21

SELEÇÃO DE PROFESSOR MEDIADOR, REVISOR DE TEXTO E
TRADUTOR INTÉRPRETE DE LIBRAS, PARA ATENDER AOS CURSOS DE
FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA (FIC) NA MODALIDADE À
DISTÂNCIA DO IFSertãoPE.
A REITORA DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E
TECNOLOGIA DO SERTÃO PERNAMBUCANO, no uso de suas atribuições
legais, torna público a retificação do Edital Nº 46/2021 da Seleção Simplificada
para Cadastro de Reserva, à contratação temporária, de bolsista para atuar na
função de Professor Mediador, revisor de texto e intérprete de libras para os
cursos do Programa EJA/FIC Integrado ao ensino fundamental, no 1º semestre
de 2022, na modalidade a distância (EAD).
Fica prorrogado, o período de inscrições estabelecido no Edital de Abertura,
para todos os candidatos. As inscrições poderão ser feitas até às 18h do dia 12
de novembro de 2021 (horário de Brasília).
3. DAS INSCRIÇÕES

Onde se lê:
3.1 As inscrições são gratuitas e deverão ser realizadas online
exclusivamente
através
do
endereço
eletrônico:
https://forms.gle/Gpm7UTVJbG12kRK7A no período de 19 de outubro de
2021 a 29 de outubro de 2021, até 18h00. Qualquer inscrição realizada
fora deste intervalo será descartada.
Leia-se:

3.1 As inscrições são gratuitas e deverão ser realizadas online
exclusivamente
através
do
endereço
eletrônico:
https://forms.gle/Gpm7UTVJbG12kRK7A no período de 19 de outubro de
2021 a 12 de novembro de 2021, até 18h00. Qualquer inscrição realizada
fora deste intervalo será descartada.
Onde se lê:
3.4 Para fins de pontuação, os documentos aceitos deverão ter data de
emissão até o último dia de inscrição, 29 de outubro de 2021.
Leia-se:
3.4 Para fins de pontuação, os documentos aceitos deverão ter data de
emissão até o último dia de inscrição, 12 de novembro de 2021.

4. DO PROCESSO DE SELEÇÃO, CLASSIFICAÇÃO E DESEMPATE
Onde se lê:
4.2.8 O Resultado Final do Processo Seletivo será publicado a partir do
dia 23 de novembro de 2021, no endereço eletrônico www.ifsertaope.edu.br e apresentará os candidatos aprovados por cargo, em
ordem decrescente de pontuação.
Leia-se:

4.2.8 O Resultado Final do Processo Seletivo será publicado a partir do
dia 04 de dezembro de 2021, no endereço eletrônico www.ifsertaope.edu.br e apresentará os candidatos aprovados por cargo, em
ordem decrescente de pontuação.

5.

DOS RECURSOS E RESULTADO FINAL

Onde se lê:
5.1 O candidato que desejar interpor recurso acerca do resultado preliminar
das inscrições poderá fazê-lo até 23:59 do dia 04 de novembro de 2021,

por meio do formulário eletrônico que será disponibilizado no site com o
Resultado Preliminar.
Leia-se:
5.1 O candidato que desejar interpor recurso acerca do resultado preliminar
das inscrições poderá fazê-lo até 23:59 do dia 17 de novembro de 2021,
por meio do formulário eletrônico que será disponibilizado no site com o
Resultado Preliminar.

Onde se lê:

5.2 O candidato que desejar interpor recurso acerca do resultado referente a
Análise Curricular poderá fazê-lo até as 23:59 do dia 17 de novembro de
2021, por meio do formulário eletrônico que será disponibilizado no site
com o Resultado Preliminar.
Leia-se:
5.1 O candidato que desejar interpor recurso acerca do resultado referente a
Análise Curricular poderá fazê-lo até as 23:59 do dia 30 de novembro de
2021, por meio do formulário eletrônico que será disponibilizado no site
com o Resultado Preliminar.

Onde se lê:

5.5 O Resultado Final após Interposição de Recursos, será publicado a partir do
dia 23 de novembro de 2021 no site institucional. Contra o resultado final
não caberá recurso.
Leia-se:
5.6 O Resultado Final após Interposição de Recursos, será publicado a partir do
dia 04 de dezembro de 2021 no site institucional. Contra o resultado final
não caberá recurso.

ANEXO I
Onde se lê:
CRONOGRAMA
Publicação do Edital

19/10/21

Inscrições

19/10 a
29/10

Homologação das Inscrições

03/11/21

Recurso da Homologação das Inscrições

04/11/21

Resultado da Homologação das inscrições após Recurso

05/11/21

Resultado Preliminar da Análise Curricular

16/11/21

Recursos referente a Análise Curricular

17/11/21

Entrevista para candidatos que atuaram como intérprete de
libras

18 e
19/11/21

Resultado final após Interposição de Recursos

23/11/21

Leia-se:
CRONOGRAMA
Publicação do Edital
Inscrições

19/10/21
19/10 a 12/11

Homologação das Inscrições

16/11/21

Recurso da Homologação das Inscrições

17/11/21

Resultado da Homologação das inscrições após Recurso

18/11/21

Resultado Preliminar da Análise Curricular

29/11/21

Recursos referente a Análise Curricular

30/11/21

Entrevista para candidatos que atuaram como intérprete de
libras
Resultado final após Interposição de Recursos

01 e 02/12/21
04/12/21

QUADRO DE PONTUAÇÃO
Onde se lê:
Quadro 1 – Pontuação para Professor Mediador
Função: PROFESSOR MEDIADOR
DESCRIÇÃO
PONTUAÇÃO
PONTUAÇÃO
MÁXIMA
Especialização lato sensu, MBA
Mestrado
Doutorado

10 pontos
20 pontos
30 pontos

Experiência comprovada como
professor(exceto
tutoria/monitoria/estágio)

02 pontos por
semestre

Experiência profissional na área
em que concorre (exceto
docência
/tutoria/monitoria/estágio)
Cursos de Aperfeiçoamento com
os temas “Tutoria”,
“Moodle”,“Docência
EAD” ou “Educação a Distância”,
com no mínimo 20 horas e que
tenham sido realizados nos últimos
05 (cinco)
anos. Não serão pontuados os
mesmos cursos utilizados no
item abaixo.
Cursos de Aperfeiçoamento na
“área do curso em que concorre”,
com no mínimo 20 horas e que
tenham sido realizados nos últimos
05 (cinco)
anos. Não serão pontuados os
mesmos cursos utilizados no
item acima.

30 pontos(pontuação
não cumulativa,
sendo considerado o
maior título)

30 pontos

02 pontos por
semestre

20 pontos

05 pontos por
certificado

10 pontos

05 pontos por
certificado

10 pontos

Total 100 pontos

Leia-se:

Quadro 1 – Pontuação para Professor Mediador
Função: PROFESSOR MEDIADOR
DESCRIÇÃO
PONTUAÇÃO
PONTUAÇÃO
MÁXIMA
30
Especialização lato sensu, MBA
10 pontos
pontos(pontuação
Mestrado
20 pontos
não cumulativa,
Doutorado
30 pontos
sendo considerado
o maior título)
Experiência comprovada como
professor(exceto
tutoria/monitoria/estágio)

02 pontos por
semestre

Experiência profissional em EAD
(Tutor/professor/coordenador/ ou
outro cargo em EAD)
Cursos de Aperfeiçoamento com os
temas “Tutoria”, “Moodle”,“Docência
EAD” ou “Educação a Distância”,
com no mínimo 20 horas e que
tenham sido realizados nos últimos
05 (cinco)
anos. Não serão pontuados os
mesmos cursos utilizados no item
abaixo.
Cursos de Aperfeiçoamento na
“área do curso em que concorre”,
com no mínimo 20 horas e que
tenham sido realizados nos últimos
05 (cinco)
anos. Não serão pontuados os
mesmos cursos utilizados no item
acima.

30 pontos

02 pontos por
semestre

20 pontos

05 pontos por
certificado

10 pontos

05 pontos por
certificado

10 pontos

Total 100 pontos

Observação: O candidato ao cargo de professor mediador que não tenha
colocado sua experiência em EAD em razão da pontuação antes não
considerada, poderá acrescentar esse documento no formulário caso o tenha.

Onde se lê:
Quadro 2 – Pontuação para Revisor de texto
Função: Professor Mediador
DESCRIÇÃO

PONTUAÇÃO

PONTUAÇÃO MÁXIMA

Especialização lato sensu, MBA

10 pontos

30 pontos(pontuação não

Mestrado

20 pontos

cumulativa, sendo

Doutorado

30 pontos

considerado o maior título)

02 pontos por
semestre

30 pontos

Experiência profissional na área
de revisão de linguagem e
formatação de textos técnicos e
acadêmicos
Experiência profissional em
EAD
(Tutor/professor/coordenador/
ou outro cargo em EAD)
Cursos de Aperfeiçoamento
com os temas “Tutoria”,
“Moodle”,“Docência
EAD” ou “Educação a
Distância”, com no mínimo 20
horas e que tenham sido
realizados nos últimos 05
(cinco)
anos. Não serão pontuados os
mesmos cursos utilizados no
item abaixo.
Cursos de Aperfeiçoamento na
“área do curso em que
concorre”, com no mínimo 20
horas e que tenham sido
realizados nos últimos 05
(cinco)
anos. Não serão pontuados
os mesmos cursos utilizados
no item acima.

02 pontos por
semestre

20 pontos

05 pontos por
certificado

10 pontos

05 pontos por
certificado

10 pontos

Total 100 pontos

Leia-se:
Quadro 2 – Pontuação para Revisor de texto
Função: Revisor de Texto

DESCRIÇÃO

PONTUAÇÃO

PONTUAÇÃO MÁXIMA

Especialização lato sensu, MBA

10 pontos

30 pontos(pontuação não

Mestrado

20 pontos

cumulativa, sendo

Doutorado

30 pontos

considerado o maior título)

02 pontos por
semestre

30 pontos

Experiência profissional na área
de revisão de linguagem e
formatação de textos técnicos e
acadêmicos
Experiência profissional em
EAD
(Tutor/professor/coordenador/
ou outro cargo em EAD)
Cursos de Aperfeiçoamento
com os temas “Tutoria”,
“Moodle”,“Docência
EAD” ou “Educação a
Distância”, com no mínimo 20
horas e que tenham sido
realizados nos últimos 05
(cinco)
anos. Não serão pontuados os
mesmos cursos utilizados no
item abaixo.
Cursos de Aperfeiçoamento na
“área do curso em que
concorre”, com no mínimo 20
horas e que tenham sido
realizados nos últimos 05
(cinco)
anos. Não serão pontuados
os mesmos cursos utilizados
no item acima.

02 pontos por
semestre

20 pontos

05 pontos por
certificado

10 pontos

05 pontos por
certificado

10 pontos

Total 100 pontos

