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Edital 3/2020 - DIPEAD/GAB/REITORIA/IFRR
EDITAL N.º 01/2020/IFRR, DE 02 DE MARÇO DE 2020 – RETIFICAÇÃO 01
Processo Seletivo Simpliﬁcado destinado à formação de cadastro
reserva de bolsista que atuará na Equipe Multidisciplinar que
compõe a Diretoria de Políticas de Educação a Distância/IFRR na
função de Professor Formador.
O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Roraima, por intermédio da
Comissão

responsável

pelo

Processo

Seletivo

Simpliﬁcado,

designada

pela Portaria

158/2020 - GAB/REITORIA/IFRR, de 13/02/2020, no uso de suas atribuições legais, com
fulcro nas normas estabelecidas na Resolução CD/FNDE Nº 26, de 5 de junho de 2009, no
Decreto n° 9.057, de 25 de maio de 2017, a Portaria CAPES nº 183, de 21 de outubro de
2016, a Instrução Normativa CAPES de Nº 2 de 19 de abril de 2017, Portaria CAPES n. 102,
de 10 de Maio de 2019 e demais legislações vigentes, que estabelecem orientações e
diretrizes para a concessão de bolsas, resolve:
Art. 1º Retiﬁcar o subitem 2.1 Dos requisitos - Área Pedagogia (Alíneas a até g) do Edital
nº Edital 1/2020 - DIPEAD/GAB/REITORIA/IFRR.
ONDE SE LÊ:

2.1 Dos Requisitos – Área Pedagogia
a.

Ser servidor do Quadro Efetivo do Instituto Federal de
Educação, Ciência e Tecnologia de Roraima – IFRR, ocupante do
cargo de docente EBTT ou Técnico Administrativo em Educação.

b.

Possuir formação em Licenciatura em Pedagogia;

c.

Titulação mínima de Mestre e experiência de 1 (um) ano no
magistério superior ou Titulação de Especialista e experiência
mínima de 03 (três) anos no magistério superior.

d.

Possuir

seus

dados

atualizados

no

Currículo

Lattes

(http://lattes.cnpq.br/).
e.

Ter

Disponibilidade

de

vinte

(20)

horas

semanais,

para

cumprimento da carga horária de trabalho na DIPEAD/UAB, em
horário comercial.
f.

Ter

disponibilidade

para

participar

de

reuniões

e

acompanhamento das diretrizes do trabalho pedagógico junto à
DIPEAD/UAB.
g.

Ter

disponibilidade

para

realizar

atividades

de

acompanhamento das ações administrativo-pedagógicas nos
polos de apoio presencial, situados nos quinze (15) municípios
de Roraima, conforme cronograma da Diretoria de Diretoria de
Políticas de Educação a Distância-DIPEAD.

LEIA-SE:
2.1 Dos Requisitos – Área Pedagogia
a.

Possuir formação em Licenciatura em Pedagogia;

b.

Titulação mínima de Mestre e experiência de 1 (um) ano no
magistério superior ou Titulação de Especialista e experiência
mínima de 03 (três) anos no magistério superior.

c.

Possuir

seus

dados

atualizados

no

Currículo

Lattes

(http://lattes.cnpq.br/).
d.

Ter

Disponibilidade

de

vinte

(20)

horas

semanais,

para

cumprimento da carga horária de trabalho na DIPEAD/UAB, em
horário comercial.
e.

Ter

disponibilidade

para

participar

de

reuniões

e

acompanhamento das diretrizes do trabalho pedagógico junto à
DIPEAD/UAB.
f.

Ter disponibilidade para realizar atividades de acompanhamento
das ações administrativo-pedagógicas nos polos de apoio
presencial, situados nos quinze (15) municípios de Roraima,
conforme cronograma da Diretoria de Diretoria de Políticas de
Educação a Distância-DIPEAD.

Art. 2º Retiﬁcar o subitem 2.3 Dos requisitos - Área Informática (Alíneas a até f) do Edital
nº Edital 1/2020 - DIPEAD/GAB/REITORIA/IFRR.
ONDE SE LÊ:

a.

Ser servidor do Quadro Efetivo do Instituto Federal de Educação,
Ciência e Tecnologia de Roraima – IFRR, ocupante do cargo de
docente EBTT ou Técnico Administrativo em Educação.

b.

Possuir Graduação na área da Informática;

c.

Titulação mínima de Mestre e experiência de 1 (um) ano no
magistério superior ou Titulação de Especialista e experiência
mínima de 03 (três) anos no magistério superior.

d.

Possuir

seus

dados

atualizados

no

Currículo

Lattes

(http://lattes.cnpq.br/).
e.

Ter

Disponibilidade

de

vinte

(20)

horas

semanais,

para

cumprimento da carga horária de trabalho na DIPEAD/UAB, em
horário comercial.
f.

Ter disponibilidade para participar de reuniões e acompanhamento
das diretrizes do trabalho da EAD junto à DIPEAD/UAB.

LEIA-SE:
a) Possuir Graduação na área da Informática;
b)Titulação mínima de Mestre e experiência de 1 (um) ano no magistério
superior ou Titulação de Especialista e experiência mínima de 03 (três)
anos no magistério superior.
C)Possuir

seus

dados

atualizados

no

Currículo

Lattes

(http://lattes.cnpq.br/).
d)Ter Disponibilidade de vinte (20) horas semanais, para cumprimento da
carga horária de trabalho na DIPEAD/UAB, em horário comercial.
e)Ter disponibilidade para participar de reuniões e acompanhamento das
diretrizes do trabalho da EAD junto à DIPEAD/UAB.

Art. 3º Retiﬁcar o subitem 9 – Do Cronograma - do Edital nº Edital 1/2020 DIPEAD/GAB/REITORIA/IFRR.
ONDE SE LÊ:
Datas

Cronograma de

Observação

atividades
02/03/2020

Publicação deste Edital

No endereço eletrônico
reitoria.ifrr.edu.br/dipead,

02/03/2020 a

Período de impugnação do

Disponível no link:

03/03/2020

edital

https://forms.gle/2AFGeFoGBVtimtYn6

04/03/2020 a

Período de Divulgação do

No endereço eletrônico

10/03/2020

Edital

reitoria.ifrr.edu.br/dipead,

11/03/2020 a

Período de inscrição

23/03/2020
23/03/2020 a

No endereço eletrônico:
https://forms.gle/7df4HMngt8hANYiGA

21/03/2020
Divulgação da lista de

No endereço eletrônico

inscrições homologadas

reitoria.ifrr.edu.br/dipead,

Análise curricular

Pela Comissão de Seleção

25/03/2020
26/03/2020

Resultado Preliminar da

No endereço eletrônico

análise curricular

reitoria.ifrr.edu.br/dipead.

27/03/2020 a

Recurso contra o resultado

No endereço eletrônico:

28/03/2020

preliminar da análise

https://forms.gle/2AFGeFoGBVtimtYn6

curricular
30/03/2020

Divulgação do resultado do

No endereço eletrônico

recurso contra análise

reitoria.ifrr.edu.br/dipead,

curricular
30/03/2020

Divulgação do Resultado

No endereço eletrônico

Final

reitoria.ifrr.edu.br/dipead,

Datas

Cronograma de

Observação

02/03/2020

Publicação deste Edital

LEIA-SE:
atividades
No endereço eletrônico
reitoria.ifrr.edu.br/dipead,
02/03/2020 a

Período de impugnação do

Disponível no link:

03/03/2020

edital

https://forms.gle/2AFGeFoGBVtimtYn6

04/03/2020 a

Período de Divulgação do

No endereço eletrônico

10/03/2020

Edital

reitoria.ifrr.edu.br/dipead,

11/03/2020 a

Período de inscrição

No endereço eletrônico:

05/04/2020
06/04/2020

https://forms.gle/7df4HMngt8hANYiGA
Divulgação da lista de

No endereço eletrônico

inscrições homologadas

reitoria.ifrr.edu.br/dipead,

Análise curricular

Pela Comissão de Seleção

Resultado Preliminar da

No endereço eletrônico

análise curricular

reitoria.ifrr.edu.br/dipead.

10/04/2020 a

Recurso contra o resultado

No endereço eletrônico:

11/04/2020

preliminar da análise

https://forms.gle/2AFGeFoGBVtimtYn6

13/04/2020

Divulgação do resultado do

No endereço eletrônico

recurso contra análise

reitoria.ifrr.edu.br/dipead,

06/04/2020 a
08/04/2020
09/04/2020

curricular

curricular
13/04/2020

Divulgação do Resultado

No endereço eletrônico

Final

reitoria.ifrr.edu.br/dipead,

Art. 4º Retiﬁcar o subitem 10.6 – Dos Casos omissos - do Edital nº Edital 1/2020 DIPEAD/GAB/REITORIA/IFRR.
ONDE SE LÊ:
10.6 Os casos omissos serão julgados pela Comissão do Processo Seletivo
Simpliﬁcado, designada p e l a Portaria 158/2020 - GAB/REITORIA/IFRR,
de 13/02/2020, junto a Diretoria de Políticas de Educação a DistânciaDIPEAD/IFRR.
LEIA-SE:
10.6 Os casos omissos serão julgados pela Comissão do Processo Seletivo
Simpliﬁcado, designada p e l a Portaria 158/2020 - GAB/REITORIA/IFRR,
de 13/02/2020, junto a Diretoria de Políticas de Educação a DistânciaDIPEAD/IFRR pelo endereço de e-mail dipead@ifrr.edu.br

Comissão do Processo Seletivo

Portaria 158/2020 - GAB/REITORIA/IFRR, de 13/02/2020
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