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PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA SELEÇÃO DE DISCENTES
PESQUISADORES QUE ATUAM NA ÁREA TÉCNICA DA REDE FEDERAL DE

EDUCAÇÃO PROFISSIONAL, CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA

A Equipe Gestora do projeto Estudos, pesquisas e produção de trilhas

formativas de capacitação continuada para formação docente e de

técnicos-administrativos em TDIC e Metodologias Ativas para a Rede Federal

de Educação Profissional, Científica e Tecnológica - RFEPCT, torna público que

está recebendo currículos de discentes regulares de programas de

pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado) com vínculo efetivo na

carreira de técnicos administrativos em educação com experiência de atuação

na RFEPCT (Mínimo de 2 anos de de vínculo efetivo) para o desenvolvimento

de ações orientadas para a pesquisa (mestrado e doutorado).

Para atuar consoante seguintes objetivos: realização de estudos,

pesquisas, produção de vídeo palestras visando estruturar trilhas formativas de

capacitação continuada para formação docente e de técnicos-administrativos em

TDIC (Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação) e Metodologias Ativas,

através da prospecção de cursos massivos (MOOCs) e Moodle, de abordagem

autoinstrucional, disponíveis na Rede Federal de Educação Profissional, Científica e

Tecnológica - RFEPCT.

O processo de seleção simplificado será realizado por meio da análise de

currículo por banca constituída na UFMT, tendo como no mínimo os seguintes

critérios:

1 - Possuir vínculo efetivo na carreira de técnicos administrativos em

educação nas seguintes instituições de Educação Superior que compõem a

RFEPCT;
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2 - Experiência nas áreas de atuação - conforme objetivo desta

convocatória;

3 - Participação em programas e projetos realizados com a finalidade de

apoiar o desenvolvimento científico e tecnológico da Educação a Distância e/ou

mediada por tecnologias na RFEPCT - por meio de entidades associativas que, tais

como Associação Universidade em Rede, CONIF e similares;

4 - Estar vinculado com programas de pós graduação nas instituições

Instituto Federal de Rondônia (IFRO); Instituto Federal do Espírito Santo (IFES);

Instituto Federal de São Paulo (IFSP); Instituto Federal de Maranhão (IFMA);

Instituto Federal de Ceará (IFCE) e  Instituto Federal Sul-rio-grandense (IFSul).

O Discente/ Técnico vinculado em programa de pós graduação

(mestrado e doutorado) deverá entregar os seguintes documentos:

1- Currículo Lattes atualizado;

2- Comprovante de vínculo efetivo com instituições RFEPCT

(Mínimo 2 anos) a seguir:

2.1 - Instituto Federal de Rondônia (IFRO);

2.2 -Instituto Federal do  Espírito Santo (IFES);

2.3 - Instituto Federal de São Paulo (IFSP);

2.4 - Instituto Federal de Maranhão (IFMA);

2.5 - Instituto Federal de Ceará (IFCE) e

2.6 - Instituto Federal Sul-rio-grandense (IFSul);

3- Formulário de cadastro (anexo I).

4- Poderá a banca solicitar aos candidatos - documentação

comprobatória sobre experiências em projetos desenvolvidos

em parcerias com os institutos federais de ensino.

A equipe gestora do projeto como critério de seleção adotará a análise de

currículo/projeto. Criará um banco de currículos e, à medida que as demandas

surjam para que os discentes/técnicos selecionados sejam convocados.
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Os interessados deverão enviar os currículos e a documentação

comprobatória via e-mail  para rede.rfect@gmail  até o dia 17/11/2021.

Os valores a serem pagos estão correlatos a entrega de produtos e ou

serviços, com base no valor bruto de hum mil setecentos e oitenta e sete reais e

setenta e um centavos (R$ 1.787,71) (mestrado) e no valor bruto de dois mil

seiscentos e sessenta reais e quarenta e seis centavos (R$ 2.660,46) ( doutorado)

O período de vigência do projeto para finalidade de Chamada Pública é de

novembro de 2021 a junho de 2022.

Quadro 1: Descrição de vagas, produtos/serviços a serem entregues

# Descrição da vaga: Vagas Produtos/serviços a serem entregues

1 Serviço de estudos e
pesquisas - Discente
-  mestrado

1 ● Criação da Arte Visual de 1 vinheta
final das vídeos palestras;

● Produção de 1 vinheta final das vídeos
palestras;

● Upload dos arquivos e metadados
para 10 vídeos palestras para o
sistema de streaming de vídeo (RNP &
SETEC/MEC);

● Upload dos arquivos e metadados das
respectivas apresentações digitais das
10 vídeos palestras para o repositório
(ProEdu).

2 Serviço de estudos e
pesquisas - Discente
-   Doutorado

1 ● Criação da Arte Visual de 1 vinheta de
abertura das vídeos palestras;

● Produção de 1 vinheta de abertura das
vídeos palestras;

● Upload dos arquivos e metadados
para 10 vídeos palestras para o
sistema de streaming de vídeo (RNP &
SETEC/MEC);

● Upload dos arquivos e metadados das
respectivas apresentações digitais das
10 vídeos palestras para o repositório
(ProEdu).

Equipe Gestora do Projeto
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