MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE TECNOLOGIA EDUCACIONAL

PSS 008/2017
TERMO DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO (PSS) PARA ATIVIDADES DE
APOIO A PROJETOS EDUCACIONAIS.
A Secretaria de Tecnologia Educacional (SETEC) por meio da FUNDAÇÃO DE
APOIO E DESENVOLVIMENTO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO
GROSSO – FUNDAÇÃO UNISELVA, no uso de suas atribuições legais e de
convênio, e, de acordo com a Lei n. 8.958/94, comunica a realização de processo
seletivo de estagiários para a UFMT, Campus Cuiabá-MT.

Objeto da contratação:
Selecionar estagiários, para cadastro de reserva, da área de Coordenação
Pedagógica para o atendimento a projetos específicos educacionais na
modalidade a distância.
Número de vagas: 02 vagas
Remuneração:
Estágio na área de Tecnologia da Informação - 06 horas – (02 vagas): R$ 880,00
+ R$ 120,00 vale transporte.
Requisitos:
Elaboração de projetos pedagógicos – o candidato deverá estar regularmente
matriculado na graduação ou pós-graduação e ter conhecimentos com planilhas
eletrônicas, editor de textos, sistemas de catalogação e categorização de dados
e Ambientes Virtuais de Aprendizagem. Facilidade de comunicação, trabalho em
equipe, proatividade e não ser beneficiário de outra categoria de bolsa estagiário.
Diferenciais: Noções sobre pesquisa científica/acadêmica; Noções sobre
projetos educacionais; Noções sobre tecnologia móvel; Noções sobre Realidade
Virtual.
Descrição sumária das atribuições dos cargos:
Elaboração de projetos pedagógicos - Atuar na colaboração de projetos
educacionais e de pesquisas sobre inovação tecnológica para a educação. Atuar
na colaboração da customização de recursos destinados a inovação tecnológica
para Ambientes Virtuais.
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Critérios e pontuação para classificação.
ITENS

TÍTULOS ACADÊMICOS

Pontos na área

01
02
03
04
05

GRADUAÇÃO na área do curso, objeto de sua escolha
ESPECIALIZAÇÃO na área do curso, objeto de sua escolha
MESTRADO na área do curso, objeto de sua escolha
DOUTORADO na área do curso, objeto de sua escolha
Exercício de atividade de docência no magistério superior na
área do curso, objeto de sua escolha (para cada semestre,
máximo 10 semestres)
Exercício de atividade de docência na educação infantil e ensino
fundamental.
Exercício de atividade de docência no ensino médio.
Ter participado de cursos em educação a distância como aluno
na área do curso, objeto de sua escolha
Comprovante de atuação em projetos educacionais
Publicação de artigos científicos
Apresentação de trabalhos científicos em congressos
acadêmicos

15
15
15
20
2

Pontos em
outra área
7
7
7
10
1

1

1

1
1

1
1

10
05
05

10
02
02

06
07
08
09
10
10

Critérios de seleção:
ETAPA I:
• Análise de currículo;
• Anexar e enviar currículo para o e-mail setec@ufmt.br conforme padrão
abaixo:
Assunto: PSS08/2017 – Nome do Candidato
ETAPA II:
• Candidatos cuja experiência for evidenciada na análise do currículo
deverão realizar entrevista presencial;
• A convocatória para entrevista será publicada no site www.setec.ufmt.br;
• Realização da entrevista ocorrerá no prédio da SETEC/UFMT – campus
Cuiabá-MT. Endereço: Av. Fernando Corrêa da Costa. Cidade
Universitária. CEP 78.060-900;
• Em caso de empate, como critério adicional, será considerada a análise
da experiência de cada candidato a partir de comprovação das
informações que constam no currículo;
• O resultado final do processo seletivo será publicado no site
www.setec.ufmt.br.
Prazo do estágio:
• O estágio a ser realizado, tem sua durabilidade a partir do projeto em que
houver a inserção de cada estagiário;
• O presente processo seletivo, por se instituir como cadastro de reserva,
não garante convocatória imediata, sendo essa realizada a partir de
liberação orçamentária e vagas que venham a ser disponibilizada em
projetos de tecnologia educacional da SETEC.

Cronograma:
Publicação do PSS008: 31 de agosto de 2017
Prazo final para envio de currículos: 04 de setembro de 2017
Convocatória para a entrevista: 06 de setembro de 2017
Entrevistas: 07 de setembro de 2017
Seleção e publicação do resultado: 08 de setembro de 2017

Cuiabá-MT, 31 de agosto de 2017.

Prof.ª Dr.ª Glauce Viana de Souza Torres
Coordenadora Adjunta da UAB
Universidade Federal de Mato Grosso

