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ANEXO I 

 
FICHA DE INSCRIÇÃO 

Professor Formador 

CURSO: 

DISCIPLINA: 

 

FORMAÇÃO ACADÊMICA: 

IDENTIFICAÇÃO PESSOAL 
Nome: 

Nº CPF: Nº Identidade: Órgão exp.: 

ENDEREÇO PARA CORRESPONDÊNCIA 

Rua: Nº 

Compl.: Bairro: CEP 

Telefone: Celular: 

E-mail: 

 

________________ (GO), ____ de novembro de 2012.      
_____________________________________ 

Assinatura do candidato (via da UC) 
_______________________________________________________________________________ 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO – Professor formador (via do candidato) 

CURSO: 

DISCIPLINA: 

 

FORMAÇÃO ACADÊMICA: 

IDENTIFICAÇÃO PESSOAL 
Nome: 

Nº CPF: Nº Identidade: Órgão exp.: 

 
________________ (GO), ____ novembro de 2012. 

 
_____________________________________ 

Responsável e-TEC 
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ANEXO II 
TERMO DE COMPROMISSO - Professor Formador 

Declaro, para os devidos fins, que eu, __________________________________________________, 
CPF: ________________________________, Carteira de Identidade ____________________, candidato (a) 
à vaga de Professor Formador da disciplina __________________________________ 
___________________________________ para o Curso Técnico de Nível Médio Subsequente em 
_________________________________, na modalidade a distância, para regime de 20 (vinte) horas 
semanais no âmbito do Programa Escola Técnica Aberta do Brasil – e-Tec Brasil; tenho ciência das 
obrigações inerentes à atuação de professor no que diz respeito às funções do cargo e ao cumprimento da 
carga horária.  

Nesse sentido, caso venha a ser selecionado (a) para o cargo, COMPROMETO-ME a respeitar as 
seguintes cláusulas:  
I. Participar dos programas de capacitação para aprimorar os conhecimentos na metodologia de “docência 

on-line”, ou seja, regência na educação a distância, quando oferecidos.  
II.  Planejar, desenvolver e avaliar novas metodologias de ensino adequadas aos cursos, podendo ainda 

atuar nas atividades de formação; 
III.  Desenvolver, em colaboração com o coordenador de curso, sistema e metodologia de avaliação de 

alunos, mediante uso dos recursos previstos nos planos de curso; 
IV.  Aplicar pesquisa de acompanhamento das atividades de ensino desenvolvidas nos cursos na modalidade 

a distância 
V. Realizar as atividades de docência das disciplinas curriculares do curso, planejando, ministrando e 

avaliando as atividades de formação; 
VI.  Os seminários e encontros com os tutores para acompanhamento e avaliação do curso; 
VII.  Articular-se com o coordenador de curso e com o coordenador de tutoria; 
VIII.  Dedicar 20 (vinte) horas semanais para atividades como professor formador no Curso Técnico em 
Logística, na modalidade a distância, ofertado pela Unidade Certificadora CEPA; conforme horário a ser 
definido a posteriori pelo Coordenador de Curso. 
IX.  Disponibilizar o material finalizado no ambiente virtual de ensino aprendizagem (plataforma moodle), 
até a data estipulada (mínimo 30 dias antes do início da disciplina). 
X. Acompanhar e corrigir na plataforma as atividades da sua disciplina. 
XI.  Ser suporte para o tutor à distância, quando corrigirem as atividades da plataforma. 
XII.  Elaborar três provas de todo conteúdo e corrigi-las quando solicitado pelo coordenador. 
XIII.  Ministrar as aulas presenciais previstas da disciplina, nos polos. 
XIV.  Não acumular a percepção da bolsa com qualquer modalidade de auxílio ou bolsa de outro programa do 

MEC/FNDE ou de qualquer outro benefício de órgãos do governo federal com vinculação em programa 
com pagamento de bolsa conforme Lei nº 11.273, de 6 de fevereiro de 2006 e a Lei nº 11.502, de 11 de 
julho de 2007, Resolução FNDE/CD/ Nº 36 de 13 de julho de 2009 e Resolução FNDE/CD/ Nº 18 de 16 
de junho de 2010. 

Declaro ainda estar ciente de que a inobservância dos requisitos citados acima implicará o cancelamento da 
bolsa.  

___________________ (GO), ____ de ________ de 2012. 
 

_____________________________________ 
Assinatura 
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ANEXO III ´ 
AVALIAÇÃO DE TÍTULOS 

 

ESPECIFICAÇÃO VALOR 
PONTU
AÇÃO 

I. Título de Pós-Graduação Stricto Sensu 
ministrado por instituição de ensino superior 
reconhecido pelo Governo Federal 

20 
 

II. Título de especialização, com carga 
horária mínima de 360 (trezentas e sessenta) 
horas, ministrado por instituição de ensino 
superior reconhecido pelo Governo Federal 

15 

 

III. Material produzido, utilizado ou 
validado para Educação a distância (autoria 
ou co-autoria) 

05 (cinco) pontos por material (livro 
ou capítulo do livro ou caderno) até 
o máximo de 10 (dez) pontos 

 

IV. Autoria de Livro ou Capítulo de livro ou 
de apostila para cursos profissionalizantes 
(organização) 

02 (dois) pontos por livro e/ou 
apostila até o máximo de 8(oito) 
pontos 

 

V. Experiência profissional na área do curso  02 (dois) pontos por semestre até o 
máximo de 04 (quatro) pontos 

 

VI. Exercício de 
magistério em 
EaD 

Na Educação 
Profissional 

02(dois) pontos por semestre ou 
disciplina até o máximo de 10 (dez) 
pontos 

 

Em outras instituições 
de ensino 

01 (um) ponto por semestre ou 
disciplina até o máximo de 
05(cinco) pontos 

 

VII. Exercício de 
magistério, na área 
do curso. 

Na Educação 
Profissional 

02 (dois) pontos por semestre até o 
máximo de 12 (doze) pontos 

 

Em outras instituições 
de ensino 

01 (um) ponto por semestre até o 
máximo de 06 (seis) pontos 

 

XI. Conhecimento em Informática Básica 10 (dez) pontos - Apresentação de 
certificado na área 

 

 
OBSERVAÇÕES 
(1) Os títulos de que tratam o item III a V somente serão válidos se publicados a partir de 
jan/2000 e com comprovação. 
(2) Para comprovação da atividade docente, só será(ão) aceita(s) declaração(ões) emitida(s) 
pela(s) instituição(ões) pública(s) ou privada(s) de ensino na(s) qual(is) o candidato esteja ou 
esteve vinculado, ou Xerox autenticada da carteira de trabalho. 
 
 

 
 
 

 


