
 ANEXO I 

CRONOGRAMA – EDITAL Nº 06/2019 
 
 

DESCRIÇÃO DATA 

Inscrição Presencial 15 a 26 de abril de 2019 

Agendamento para Aferição da Veracidade da 

Autodeclaração (apenas para candidatos negros) 

29 de abril de 2019 

Divulgação das Inscrições Homologadas 02 de maio de 2019 

Divulgação da banca de Aferição 02 de maio de 2019 

Recurso sobre a banca de Aferição da Veracidade da 

Autodeclaração 

03 de maio de 2019 

Divulgação do agendamento dos candidatos para a 

Aferição da Veracidade da Autodeclaração 

06 de maio de 2019 

Divulgação da banca de Aferição após recursos 07 de maio de 2019 

Aferição da Veracidade da Autodeclaração 08 de maio de 2019 

Resultado Provisório da Aferição da Veracidade da 

Autodeclaração 

10 de maio de 2019 

Recurso da Aferição da Veracidade da 

Autodeclaração 

13 de maio de 2019 

Resultado Final da Aferição da Veracidade da 

Autodeclaração 

15 de maio de 2019 

Resultado Provisório do Processo Seletivo 16 de maio de 2019 

Recurso contra o Resultado Provisório do Processo 

Seletivo 

20 e 21 de maio de 2019 

Resultado Final do Processo Seletivo 24 de maio de 2019 



ANEXO II - EDITAL Nº   06/2019 

FICHA DE INSCRIÇÃO 

 

DADOS PESSOAIS 

Nome Completo: 

Endereço:    Nº 

Complemento do Endereço: 

Bairro: CEP: 

Município: ESTADO: 

Data de Nascimento: Sexo: (  )Masculino ( )Feminino 

Estado civil: CPF: SIAPE: 

Identidade: Órgão Expedidor: Data de Emissão: 

Nacionalidade: Naturalidade: 

Telefone Celular: Telefone Residencial: 

e-mail: 

( ) Ampla Concorrência ( ) Pessoa com Deficiência ( ) Cotas Raciais  ( ) Indígena 

 

INFORMAÇÕES ACADÊMICAS 

( ) Pós Graduação                                                                       ( ) Graduação  

 

DISCIPLINAS A QUE DESEJA CONCORRER 
 (SOMENTE PARA O CARGO DE PROFESSOR FORMADOR) 

ORDEM DE 
INTERESSE 

CURSO CÓDIGO DA DISCIPLINA 

1ª Opção   

2ª Opção   

3ª Opção   

 

 

 

CARGO A QUE DESEJA CONCORRER 
(SOMENTE PARA O CARGO DE PROFESSOR MEDIADOR PRESENCIAL) 

CARGO/CURSO CÓDIGO 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

QUADRO DE TÍTULOS (anexar documento(s) comprobatório(s)) 

 

Discriminar e anexar apenas os documentos comprobatórios no limite definido no Anexo IV, 
conforme cargo pretendido indicando a numeração do ítem que deseja pontuar. 
 



Nº do ítem a ser pontuado 

(Ver anexo IV) 

Documento comprobatório (Títulos) 

OBS: Descrever brevemente sobre a natureza do título (Ex.: 

declaração; certidão; diploma; termo de posse; etc); identificar, 

especificamente, qual documento deverá ser considerado para efeito 

de pontuação em cada ítem.(Ex. diploma de mestrado folha 01; 

declaração de experiência, folha 02, etc) 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

___________________________________________________ 

Assinatura do candidato 

 

 

Local: _________________________ Data: ______ / ______ / _____



ANEXO III 

QUADRO DE VAGAS – EDITAL Nº 06/2019 

 
(QUADRO VÁLIDO PARA O CARGO DE PROFESSOR MEDIADOR PRESENCICAL) 

 

 

Legenda: CR – Cadastro de Reserva AC – Ampla Concorrência CRA – Cotas Raciais CD – Cotas para pessoas com deficiência CI – Cota 

Indígena 

 

(QUADRO VÁLIDO PARA O CARGO DE PROFESSOR FORMADOR) 

 

CÓD. DISCIPLINA 
CARGA 

HORÁRIA 

VAGAS 

FORMAÇÃO EXIGIDA 
AC CRA CD CI 

CURSO TÉCNICO EM 

COOPERATIVISMO 

CP01 Contabilidade e Custos  60 
1 + 5CR 2 CR 1CR 1CR Diploma ou certificado de conclusão de curso de nível 

superior  em Ciências Contábeis 

CP02 Legislação Cooperativista 60 

1 + 5CR 2 CR 1CR 1CR 
Diploma ou certificado de conclusão de curso de nível 

superior em Direito  

 

TOTAL DE VAGAS 
04 VAGAS + CADASTRO DE RESERVA 

 

 

CURSO TÉCNICO EM 

FINANÇAS 

FN01 
Empreendedorismo 

40 1 + 5CR 2 CR 1CR 1CR 
Diploma ou certificado de conclusão de curso de nível 

superior em Administração  

 

FN02 Gestão tributária 40 1 +5CR 2 CR 1CR 1CR 
Diploma ou certificado de conclusão de curso de nível 

superior em Ciências Contábeis 

FN03 
Planejamento Financeiro  

40 1 +5CR 2 CR 1CR 1CR 
Diploma ou certificado de conclusão de curso de nível 

superior em Administração, Ciências Contábeis ou 

Economia. 

FN04 Investimentos financeiros 40 1 +5CR 2 CR 1CR 1CR 
Diploma ou certificado de conclusão de curso de nível 

superior em Economia  

 
CARGO 

POLO DE 

ATUAÇÃO

* 

 
CODIGO 

 
CURSOS 

 
VAGAS 

AC CRA CD CI 

 

PROFESSOR 

MEDIADOR 

PRESENCIAL 

 
 

Bacabal 

 

 

PMP01 

Técnico em Cooperativismo Técnico 

em Qualidade 

Técnico em Finanças 

 

 

1 + 5CR 

 

 
2 CR 

 
1CR 

 
1CR 

 

TOTAL DE VAGAS 

01 VAGA + CADASTRO DE 

RESERVA 

www.castrodigital.com.br



 

FN05 
Mercado de capitais 

40 1 +5CR 2 CR 1CR 1CR 
Diploma ou certificado de conclusão de curso de nível 

superior em Economia  

 

FN06 
Análise de risco e crédito 

40 1 +5CR 2 CR 1CR 1CR 
Diploma ou certificado de conclusão de curso de nível 

superior em Economia  

 

TOTAL DE VAGAS 06 VAGAS + CADASTRO DE RESERVA 

 

CURSO TÉCNICO EM QUALIDADE 

QL01 Ética e Relações Humanas 40 1 + 5CR 2 CR 1CR 1CR 
Diploma ou certificado de conclusão de curso de nível 

superior em Administração de Empresas, Bacharelado 

em Ciências Sociais, Licenciatura em Filosofia, 

Licenciatura em Sociologia ou Tecnologia em Gestão 

de Recursos Humanos  

 

QL02 Normalização e 

Legislação da Qualidade 

60 1 + 5CR 2 CR 1CR 1CR 
Diploma ou certificado de conclusão de curso de nível 

superior em Administração  

 

QL03 Tecnologia e Sistemas de 

Gestão da Qualidade 

60 1 + 5CR 2 CR 1CR 1CR Diploma ou certificado de conclusão de curso de 

nível superior em Tecnologia de Sistemas de 

Informações, Graduação em Ciências da 

Computação, graduação 

em Engenharia da Computação; graduação em 

Engenharia de Software  

. 

TOTAL DE VAGAS 03 VAGAS + CADASTRO DE RESERVA 

 

 

Legenda: CR – Cadastro de Reserva | AC – Ampla Concorrência | CRA – Cotas Raciais | CD – Cotas para pessoas com deficiência | CI 

– Cota Indígena 
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ANEXO IV – EDITAL Nº 06/2019 

CRITÉRIOS PARA JULGAMENTO DE TÍTULO 
 
 

PROFESSOR AUTOR/FORMADOR 

Titulação Acadêmica Pontos por item Máximo de Pontos 

1. Graduação Completa (Não cumulativa 

com o requisito mínimo para a vaga) 
5 5 

2. Especialização em qualquer área 3 3 

3. Especialização na área da vaga que 

pleiteia ou em Educação a Distância 
6 12 

4. Mestrado em qualquer área 8 8 

5. Doutorado em qualquer área 10 10 

Experiência Pontos por item Máximo de Pontos 

6. Experiência docente (Não cumulativa 

com o requisito mínimo para a vaga) 

01 ponto por semestre 

letivo(*)(**)  (comprovar a data 

de início e término do período 

pretendido)   

4 

7. Experiência na Educação a Distância 

em: coordenação, tutoria ou designer 

educacional. 

03 pontos por semestre 

letivo(*)(**) 

(comprovar a data de início e 

término do período pretendido) 

12 

8. Experiência como professor autor ou 

professor formador em cursos da 

Educação a Distância (Não cumulativa 

com o item 6 e item 9) 

4 pontos por disciplina(*) 

(comprovar a data de início e 

término da disciplina) 

16 

9. Experiência docente na área do 

componente curricular ao qual o 

candidato pleiteia vaga (Não cumulativa 

com o item 6 e ítem 8) 

6 pontos por disciplina* 

(comprovar a data de início e 

término da disciplina) 

24 

Formação Complementar Pontuação Máximo de Pontos 

10. Curso de Aperfeiçoamento na área do 

componente curricular ao qual o 

candidato pleiteia vaga ou em Educação 

a Distância (duração mínima de 180h 

por curso a partir de 2010) 

2 pontos por curso 6 

TOTAL DE PONTOS 100 

 

 

 

 

 

PROFESSOR MEDIADOR PRESENCIAL E À DISTÂNCIA 
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Titulação Acadêmica Pontos por item Máximo de Pontos 

1. Graduação Completa (Não cumulativa 

com o requisito mínimo para a vaga) 
5 5 

2. Especialização em qualquer área 3 3 

3. Especialização na área de Educação a 

Distância 
6 12 

4. Mestrado em qualquer área 8 8 

5. Doutorado em qualquer área 10 10 

Experiência Pontos por item Máximo de Pontos 

6. Experiência docente (Não cumulativa 

com o requisito mínimo para a vaga) 

01 ponto por semestre 

letivo(*)(**)  (comprovar a data 

de início e término do período 

pretendido)   

4 

7. Experiência docente na área do curso 

para o qual pleiteia a vaga. (não 

cumulativa com os itens 6, 8 e 10) 

02 pontos por semestre 

letivo(*)(**) 

(comprovar a data de início e 

término do período pretendido) 

10 

8. Experiência como professor autor ou 

professor formador em cursos da 

Educação a Distância (Não cumulativa 

com os itens 6, 7 e 10) 

2 pontos por disciplina(*) 

(comprovar a data de início e 

término da disciplina) 

12 

9. Experiência na educação à distância em 

coordenação ou designer educacional 

2 pontos por semestre* 

(comprovar a data de início e 

término do período de trabalho) 

10 

10. Experiência como professor 

mediador/tutor presencial ou à distância 

em cursos EAD 

4 pontos por semestre* 

(comprovar a data de início e 

término do período de trabalho) 

20 

Formação Complementar Pontuação Máximo de Pontos 

11. Curso de Aperfeiçoamento na área do 

curso ao qual o candidato pleiteia vaga 

ou em Educação a Distância (duração 

mínima de 180h por curso a partir de 

2010) 

2 pontos por curso 6 

TOTAL DE PONTOS 100 

 

 

(*) É vedado ao candidato pontuar mais de uma vez pela mesma atividade, todavia, é 

permitido a concomitância no período de desenvolvimento das atividades utilizadas para 

pontuar. 
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ANEXO V 

AUTODECLARAÇÃO – EDITAL Nº 06/2019 

 
Eu,  

inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF sob o nº 

  , DECLARO, nos termos dos art. 1º e 2º da Lei nº 

12.990/2014, o reconhecimento de que sou beneficiário de reserva de vagas destinadas a 

cotas raciais referente ao Edital – IFMA/Campus Bacabal n°05 /2019 de 28 de fevereiro 

de 2019. 

DECLARO, ainda, que as informações aqui prestadas são exatas e verdadeiras e de 

minha inteira responsabilidade, sob pena de caracterização do crime tipificado no art. 

299 do Código Penal. 

 

 
Bacabal,  de  de  . 

 

 

 
 

Assinatura do(a) declarante 

 
Lei nº 12.990, de 09 de junho de 2014. 

Art. 1º Ficam reservadas aos negros 20% (vinte por cento) das vagas oferecidas nos 

concursos públicos para provimento de cargos efetivos e empregos públicos no âmbito 

da administração pública federal, das autarquias, das fundações públicas, das empresas 

públicas e das sociedades de economia mista controladas pela União, na forma desta 

Lei.(...) 

Art. 2º Poderão concorrer às vagas reservadas a candidatos negros aqueles que se 

autodeclararem pretos ou pardos no ato da inscrição no concurso público, conforme o 

quesito cor ou raça utilizado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística - IBGE. 

Parágrafo único. Na hipótese de constatação de declaração falsa, o candidato será 

eliminado do concurso e, se houver sido nomeado, ficará sujeito à anulação da sua 

admissão ao serviço ou emprego público, após procedimento 



 

administrativo em que lhe sejam assegurados o contraditório e a ampla defesa, sem 

prejuízo de outras sanções cabíveis. 

Código Penal / Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940. 

Art. 299 - Omitir, em documento público ou particular, declaração que dele devia 

constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser 

escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato 

juridicamente relevante: 

Pena - reclusão, de um a cinco anos, e multa, se o documento é público, e reclusão de 

um a três anos e multa, se o documento é particular. Parágrafo único - Se o agente é 

funcionário público, e comete o crime prevalecendo-se do cargo, ou se a falsificação 

ou alteração é de assentamento de registro civil, aumenta-se a pena de sexta parte. 



 

 

 

ANEXO VI 

AUTODECLARAÇÃO – EDITAL Nº   06/2019 

Eu,   

inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF sob o nº 

  , DECLARO, o reconhecimento de que sou beneficiário de 

reserva de vagas destinadas à cota indígena, referente ao  Edital – IFMA/Campus 

Bacabal n°  05 /2019 de 28 de fevereiro de 2019. 

DECLARO, ainda, que as informações aqui prestadas são exatas e verdadeiras e de 

minha inteira responsabilidade, sob pena de caracterização do crime tipificado no art. 

299 do Código Penal. 

 

 
Bacabal,  de  de  . 

 

 

 
 

Assinatura do(a) declarante 



 

 

 

ANEXO VII – EDITAL Nº 06/2019 

DECLARAÇÃO DE ISPONIBILIDADE 

[PARA SERVIDORES PÚBLICOS] 

 

 
Pela presente DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE, eu 

  , RG 
 

nº:  ,    CPF    nº:   , 

servidor público  de matrícula nº:   , ocupante do  cargo de 

   do Quadro de Pessoal do(a) 

  , em 

exercício  na(o)  , declaro 

ter disponibilidade de horas, para participação nas atividades no âmbito da Bolsa-

Formação do PRONATEC. 

DECLARO, sob minha inteira responsabilidade, serem exatas e verdadeiras as 

informações aqui prestadas, sob pena de responsabilidade administrativa civil e penal e, 

estou ciente que, nos termos do § 1º do art. 9 da Lei 12.513 de 26/10/2011 e as horas 

trabalhadas, quando desempenhadas durante a minha jornada de trabalho, deverão ser 

compensadas. 

 

 

  ,  de  de  . 
 

 

 
 
 

Assinatura do servidor 



 

 

 

ANEXO VIII  – EDITAL Nº 06/2019 

DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE PARA EVENTUAIS 

DESLOCAMENTOS 

 

 
Pela presente DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE, eu 

  , RG 
 

nº:  , CPF nº:  , declaro 

ter disponibilidade para eventuais deslocamentos para realização de cumprimento de 

atividades referentes à disciplina no Polo de Apoio Presencial, no âmbito da Bolsa-

Formação do PRONATEC. 

DECLARO, sob minha inteira responsabilidade, serem exatas e verdadeiras as 

informações aqui prestadas, sob pena de responsabilidade administrativa, e imediata 

exclusão do programa. 
 

 

 

 

  ,  de  de  . 
 

 

 
 

Assinatura do bolsista 



 

 

ANEXO IX  – EDITAL Nº 06/2019 

DECLARAÇÃO DA CHEFIA IMEDIATA 

[PARA SERVIDORES PÚBLICOS] 

 

 

 
 

Declaro estar ciente de que o (a) servidor(a) 

  , RG 

Nº   CPF nº    

Matrícula nº   , ocupante do cargo 

  _, cuja carga horária é de     

horas semanais, distribuídas nos horários conforme anexo, que as atividades a serem 

desempenhadas no âmbito do Bolsa Formação são compatíveis com  sua programação 

de trabalho. 

  ,  de  de  . 
 

 

 
 
 

Chefia Imediata Assinatura e Carimbo 



 

 

 

ANEXO X – EDITAL Nº 06/2019 

DECLARAÇÃO DE NÃO RECEBIMENTO DE 

BOLSA/AUXÍLIO INCOMPATÍVEL COM A BOLSA-

FORMAÇÃO 

Pela presente DECLARAÇÃO, eu 

  , RG nº: 

  , CPF nº:  Matrícula nº: 

  , ocupante do cargo de 

    do   Quadro    de   Pessoal   do 

  , declaro que não recebo 

nenhuma outra bolsa/auxílio incompatível com a Bolsa-Formação do Pronatec. 

DECLARO, sob minha inteira responsabilidade, serem exatas e verdadeiras as 

informações aqui prestadas, sob pena de responsabilidade administrativa civil e penal e, 

imediata exclusão do programa. 

 

 

  ,  de  de  . 
 
 
 

Assinatura do(a) candidato(a) 



 

 

 

ANEXO XI – EDITAL Nº 06/2019 

 
ENDEREÇO DOS POLOS DE ATUAÇÃO 

 

 
CIDADE 

POLO DO IFMA OFERTANTE DO CURSO 

Bacabal Campus Bacabal 

Av. João Alberto de Sousa, s/n, Bairro Areal. Bacabal - MA. 

CEP: 65700-000. 

 

 

 




