
ANEXO I

FORMAÇÃO REQUERIDA

Professor Formador e Professor Mediador a Distância

DISCIPLINA FORMAÇÃO REQUERIDA

1. Ambientação em Educação a Distância

− Bacharelado, Licenciatura ou Tecnólogo na 
área de computação; ou

− Licenciatura em qualquer área, com pós-
graduação em tecnologia da educação.

2. Fundamentos de Informática

3. Arquitetura de Computadores

4. Redes de Computadores

5. Programas Aplicativos

6. Sistemas Operacionais

7. Fundamentos do Desenvolvimento WEB

8. Lógica de Programação I

− Bacharelado, Licenciatura ou Tecnólogo na 
área de computação.

9. Ética Profissional

− Bacharelado ou Licenciatura em Filosofia;
− Bacharelado ou Licenciatura em Sociologia;
− Bacharelado em Direito; ou
− Bacharelado em Administração e áreas 

afins.

10. Empreendedorismo

− Bacharelado em Administração;
− Bacharelado em Engenharia;
− Bacharelado em Economia; ou
− Bacharelado, Licenciatura ou Tecnólogo na 

área de computação.

Professor Mediador Presencial

DISCIPLINA FORMAÇÃO REQUERIDA

Todas as disciplinas

− Bacharelado, Licenciatura ou 
Tecnólogo na área de computação, 
ou

− Licenciatura em qualquer área, com 
pós-graduação em tecnologia da 
educação ou áreas afins



ANEXO II

BAREMAS: 

A) PROFESSOR FORMADOR – B) PROFESSOR MEDIADOR PRESENCIAL – 

C) PROFESSOR MEDIADOR A DISTÂNCIA

A) PROFESSOR FORMADOR

CATEGORIA DESCRIÇÃO
PONTUAÇÃO

POR TÍTULO  MÁXIMA

FORMAÇÃO
ACADÊMICA

Graduação na área de formação exigida
3 pontos por

diploma
3 pontos

Especialização na área de formação exigida
5 pontos por
certificado

5 pontos

Especialização em Educação ou áreas afins
4 pontos por
certificado

4 pontos

Mestrado na área de formação exigida
7 pontos por

diploma
7 pontos

Mestrado em Educação ou áreas afins 
5 pontos por

diploma
5 pontos

Doutorado na área de formação exigida
10 pontos por

diploma
10 pontos

Doutorado em Educação ou áreas afins
8 pontos por

diploma
8 pontos

FORMAÇÃO
COMPLEMENTAR

Curso de capacitação em docência, com carga
horária mínima de 60 horas

1 ponto por
certificado

2 pontos

Curso de capacitação em Ambiente Virtual de 
Aprendizagem (AVA), com carga horária 
mínima de 40 horas

1 ponto por
certificado

2 pontos

Curso de capacitação em educação a 
distância, com carga horária mínima de 40 
horas

2 pontos por
certificado

4 pontos

EXPERIÊNCIA
PROFISSIONAL

Atuação como professor formador na disciplina
a que se candidata, na modalidade de 
educação a distância

5 pontos por
atuação

10 pontos

Atuação como professor formador em 
qualquer componente curricular do Programa 
Profuncionário IFBA

5 pontos por
disciplina

10 pontos

Atuação como professor formador em 
qualquer componente curricular de cursos de 
Formação Inicial e Continuada (FIC), técnicos 
ou superiores, na modalidade de educação a 
distância

4 pontos por
componente

8 pontos

Atuação docente em curso técnico de nível 
médio na área ou em áreas afins à disciplina a
que se candidata

3 pontos por
semestre

6 pontos

Atuação docente em cursos do ensino superior
na área ou em áreas afins à disciplina a que 
se candidata

2 pontos por
semestre

4 pontos

Atuação como tutor presencial ou a distância 
em cursos técnicos ou superiores, na 
modalidade de educação a distância

1 ponto por
disciplina

2 pontos

Atuação em função da área didático-
pedagógica, em cursos ofertados na 
modalidade de educação a distância

2 pontos por
semestre

4 pontos

TOTAL
100

pontos



B) PROFESSOR MEDIADOR PRESENCIAL 

CATEGORIA DESCRIÇÃO
PONTUAÇÃO

POR
TÍTULO

 MÁXIMA

FORMAÇÃO
ACADÊMICA

Graduação na área de computação
4 pontos por

diploma
4 pontos

Licenciatura em outras áreas de exatas
3 pontos por

diploma
3 pontos

Especialização na área de computação ou em 
educação

5 pontos por
certificado

5 pontos

Mestrado na área de computação ou em educação
7 pontos por

diploma
7 pontos

Mestrado em outras áreas
5 pontos por

diploma
5 pontos

Doutorado na área de computação ou em 
educação

10 pontos
por diploma

10 pontos

Doutorado em outras áreas
8 pontos por

diploma
8 pontos

FORMAÇÃO
COMPLEMENTAR

Curso de capacitação em docência, com carga 
horária mínima de 60 horas

2 pontos por
certificado

4 pontos

Curso de capacitação em Ambiente Virtual de 
Aprendizagem (AVA), com carga horária mínima de
40 horas

1 ponto por
certificado

2 pontos

Curso de capacitação em educação a distância, 
com carga horária mínima de 40 horas

2 pontos por
certificado

4 pontos

EXPERIÊNCIA
PROFISSIONAL

Atuação como professor presencial em cursos 
técnicos do Programa Profuncionário IFBA

5 pontos por
semestre

20 pontos

Atuação como tutor/professor a distância ou 
tutor/professor presencial em cursos técnicos ou 
superiores, na modalidade de educação a distância

4 pontos por
semestre

12 pontos

Atuação como coordenador/orientador de projetos 
interdisciplinares

4 pontos por
atuação

12 pontos

Atuação como professor formador ou em função da
área didático-pedagógica em cursos técnicos ou 
superiores, na modalidade de educação a distância

3 pontos por
semestre

6 pontos

Atuação docente em curso técnico de nível médio
3 pontos por

semestre
6 pontos

TOTAL
100

pontos



C) PROFESSOR MEDIADOR A DISTÂNCIA

CATEGORIA DESCRIÇÃO
PONTUAÇÃO

POR
TÍTULO

 MÁXIMA

FORMAÇÃO
ACADÊMICA

Graduação na área de computação
4 pontos por

diploma
4 pontos

Graduação em outras áreas de exatas
3 pontos por

diploma
3 pontos

Especialização na área de computação ou em 
educação

5 pontos por
certificado

5 pontos

Mestrado na área de computação ou em 
educação

7 pontos por
diploma

7 pontos

Mestrado em outras áreas de exatas
5 pontos por

diploma
5 pontos

Doutorado na área de computação ou em 
educação

10 pontos
por diploma

10 pontos

Doutorado em outras áreas de exatas
8 pontos por

diploma
8 pontos

FORMAÇÃO
COMPLEMENTAR

Curso de capacitação em docência, com carga 
horária mínima de 60 horas

2 pontos por
certificado

4 pontos

Curso de capacitação em Ambiente Virtual de 
Aprendizagem (AVA), com carga horária mínima 
de 40 horas

1 ponto por
certificado

2 pontos

Curso de capacitação em educação a distância, 
com carga horária mínima de 40 horas

2 pontos por
certificado

4 pontos

EXPERIÊNCIA
PROFISSIONAL

Atuação como professor a distância ou professor
presencial em cursos técnicos do Programa 
Profuncionário IFBA

5 pontos por
semestre

20 pontos

Atuação como tutor/professor a distância ou 
tutor/professor presencial em cursos técnicos ou 
superiores, na modalidade de educação a 
distância

4 pontos por
semestre

12 pontos

Atuação como coordenador/orientador de 
projetos interdisciplinares

4 pontos por
atuação

12 pontos

Atuação docente em curso técnico de nível 
médio

2 pontos por
semestre

4 pontos

Atuação como professor formador ou em função 
da área didático-pedagógica em cursos técnicos 
ou superiores, na modalidade de educação a 
distância

1 ponto por
semestre

2 pontos

Atuação docente em curso técnico de nível 
médio

1 ponto por
semestre

2 pontos

TOTAL 100 pontos



ANEXO III

DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE 

Pela  presente  DECLARAÇÃO  DE  DISPONIBILIDADE,  eu,

______________________________________________________________________,  RG  nº

_____________________________, CPF nº ________________________________, declaro ter

disponibilidade para participação nas atividades da Rede e-Tec Brasil/IFBA, 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.  9º da Lei nº 12.513, de 26 de outubro de 2011, as horas trabalhadas,

quando desempenhadas durante a minha jornada de trabalho, deverão ser compensadas. 

_____________________, ______ de __________________ de 2017.

___________________________________________
Assinatura do Candidato



ANEXO IV

DECLARAÇÃO DE NÃO RECEBIMENTO DE BOLSA OU AUXÍLIO INCOMPATÍVEL COM A
BOLSA FORMAÇÃO DO PRONATEC 

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 ou 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 2017.

____________________________________________
Assinatura do Candidato



ANEXO V

DECLARAÇÃO DE NÃO-VÍNCULO COM ÓRGÃO PÚBLICO

Declaro  sob  pena das sanções  previstas  em lei,  que não  sou servidor(a)  público(a)  ativo(a),

inativo(a) ou em regime de licença, vinculado(a) a Instituição Pública, da Administração Direta ou

Indireta, tanto na esfera da União, quanto dos Estados, Municípios ou Distrito Federal. 

Sem mais para o momento, firmo a presente.

_____________________, ______ de __________________ de 2017.

______________________________________
Assinatura do Candidato



ANEXO VI

DECLARAÇÃO DE ANUÊNCIA INSTITUCIONAL 

Declaro estar ciente de que o servidor _______________________________________________,

RG  nº  __________________________,  CPF  nº  ________________________________,

Matrícula nº __________________, ocupante do cargo de _______________________________,

cuja carga horária é de _____ horas semanais, distribuídas no horário de ________ às ________

e  de  ________  às  ________,  que  as  atividades  a  serem  desempenhadas  na  Rede  e-Tec

Brasil/IFBA, no âmbito do PRONATEC, são compatíveis com sua programação de trabalho.

_____________________, ______ de __________________ de 2017.

___________________________________________
Assinatura e carimbo da Chefia Imediata



ANEXO VII

TERMO DE COMPROMISSO E RESPONSABILIDADE
PROFESSOR FORMADOR

Declaro para os devidos fins que eu _______________________________________________,
RG  nº  ___________________,  CPF  nº  ____________________,  residente  e  domiciliado  na
________________________________________________,  nº  ____,  Bairro
__________________________,  Cidade/Estado  _______________,  telefone  ______________,
e-mail  _____________________________candidato  à  vaga  de  Professor  Formador para  os
Cursos  Técnicos  Concomitantes  ofertados  na  ação  do  MedioTec  EaD,  na  modalidade  de
educação  a  distância,  no  âmbito  da  Rede  e-Tec  Brasil/IFBA,  declaro  que  tenho  ciência  das
obrigações inerentes à qualidade de bolsista na função de Professor Formador e, nesse sentido,
COMPROMETO-ME  a respeitar  as  cláusulas  descritas  no Edital  nº  __ e,  abaixo,  no que diz
respeito às atribuições da função: 

a) Tomar  conhecimento  do  Projeto  Pedagógico  do  Curso:  sua  organização,  estrutura  e
Funcionamento e a metodologia de ensino e de avaliação;

b) Participar da capacitação específica para o desempenho da função, quando ofertada;
c) Avaliar o material didático da disciplina à qual está vinculado;
d) Elaborar o Planejamento Didático-Pedagógico (PDP) para a disciplina;
e) Elaborar as avaliações presenciais e a distância;
f) Realizar a adequação dos conteúdos do livro texto, quando necessário;
g) Participar dos encontros presenciais com a Coordenação do Curso para acompanhamento e

orientação didático-pedagógica na elaboração das atividades de professor formador;
h) Elaborar  o  material  formativo  para  a  realização  da  webconferência  de  capacitação  dos

professores mediadores presenciais e a distância;
i) Ministrar  a  capacitação  para  Professores  Mediadores  Presenciais  e  a  Distância,  via

webconferência;
j) Acompanhar o desenvolvimento da disciplina no Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA);
k) Esclarecer as dúvidas dos alunos e Professores Mediadores nos canais preestabelecidos;
l) Acompanhar  o  desenvolvimento  da  disciplina  à  qual  está  vinculado  e  informar  à

Coordenação do Curso os eventuais problemas na execução do PDP; 
m) Informar à Coordenação do Curso as eventuais dificuldades no desempenho da função e no

acesso e uso do AVA;
n) Preencher o Relatório Técnico do Professor Formador, ao final da disciplina; e
o) Realizar autoavaliação de desempenho profissional, conforme parâmetros da Rede e-Tec

Brasil/IFBA.

Estou ciente que a inobservância dos requisitos citados acima poderá implicar no cancelamento
de bolsas, de acordo com as regras previstas na legislação vigente e, também, que todo material
produzido será de propriedade do IFBA. 

_____________________, ______ de __________________ de 2017.

______________________________________
Assinatura do Candidato



ANEXO VIII

TERMO DE COMPROMISSO E RESPONSABILIDADE
PROFESSOR MEDIADOR PRESENCIAL

Declaro para os devidos fins que eu _______________________________________________,
RG  nº  _________________________,  CPF  nº  ___________________________,  residente  e
domiciliado na ________________________________________________,  nº ________,  Bairro
__________________________,  Cidade/Estado  _______________,  telefone  ______________,
e-mail  ________________________________  candidato  à  vaga  de  Professor  Mediador
Presencial para os Cursos Técnicos Concomitantes ofertados na ação do MedioTec EaD, na
modalidade de educação a distância, no âmbito da Rede e-Tec Brasil/IFBA, declaro que tenho
ciência  das  obrigações  inerentes  à  qualidade  de  bolsista  na  função  de  Professor  Mediador
Presencial e, nesse sentido,  COMPROMETO-ME a respeitar as cláusulas descritas no Edital nº
_________________________ e, abaixo, no que diz respeito às atribuições da função: 

a) Tomar  conhecimento  do  Projeto  Pedagógico  do  Curso:  sua  organização,  estrutura  e
funcionamento e a metodologia de ensino e de avaliação;

b) Participar da capacitação para exercício da mediação presencial, quando ofertada;
c) Tomar conhecimento do Planejamento Didático-Pedagógico (PDP), solicitando orientações

ao Professor Formador ou ao Coordenador Pedagógico, quando necessário;
d) Realizar e acompanhar os alunos nas atividades presenciais desenvolvidas na unidade de

oferta (aula, práticas laboratoriais, atividades avaliativas, elaboração e desenvolvimento de
projetos, participação de eventos etc.), de acordo com as orientações do PDP;

e) Orientar e estimular os estudos e a interação entre Professor Formador  e alunos,  entre
Professor Mediador a Distância e aluno, entre alunos e Assistente de Polo;

f) Preencher o relatório de frequência dos alunos nas atividades presenciais;
g) Preencher  os  relatórios  de  desempenho  dos  alunos  nas  atividades  presenciais

desenvolvidas, ao final de cada disciplina;
h) Orientar os alunos quanto ao uso do Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA);
i) Realizar acompanhamento individual dos alunos;
j) Dispor de horário de atendimento aos estudantes;
k) Apoiar,  operacionalmente,  a  Coordenação  de  Cursos,  Coordenação  Pedagógica,

Coordenação de Polo, Assistência de Polo nos informes e procedimentos de avaliação do
curso; 

l) Corrigir e registrar, no AVA, as notas das avaliações presenciais dos alunos;
m) Participar de reuniões semanais com a equipe pedagógica da unidade de oferta;
n) Elaborar Relatório de Acompanhamento de Turma, ao final de cada semestre; e,
o) Participar dos Conselhos Diagnósticos, ao final de cada semestre, e de Classe ao final do

curso; e,
p) Realizar autoavaliação de desempenho profissional, conforme parâmetros da Rede e-Tec

Brasil/IFBA.

Estou ciente que a inobservância dos requisitos citados acima poderá implicar no cancelamento
de bolsas, de acordo com as regras previstas na legislação vigente. 

_____________________, ______ de __________________ de 2017.

______________________________________
Assinatura do Candidato



ANEXO IX

TERMO DE COMPROMISSO E RESPONSABILIDADE
PROFESSOR MEDIADOR A DISTÂNCIA

Declaro para os devidos fins que eu _______________________________________________,
RG  nº  _________________________,  CPF  nº  ___________________________,  residente  e
domiciliado na ________________________________________________,  nº ________,  Bairro
__________________________,  Cidade/Estado  _______________,  telefone  ______________,
e-mail  ________________________________  candidato  à  vaga  de  Professor  Mediador  a
Distância para  os  Cursos  Técnicos  Concomitantes  ofertados  na ação  do MedioTec  EaD,  na
modalidade de educação a distância, no âmbito da Rede e-Tec Brasil/IFBA, declaro que tenho
ciência  das obrigações inerentes à qualidade de bolsista na função de Professor  Mediador  a
Distância e, nesse sentido,  COMPROMETO-ME  a respeitar as cláusulas descritas no Edital nº
_________________________ e, abaixo, no que diz respeito às atribuições da função: 

a) Tomar  conhecimento  do  Projeto  Pedagógico  do  Curso:  sua  organização,  estrutura  e
funcionamento e a metodologia de ensino e de avaliação;

b) Participar da capacitação para exercício da mediação a distância, quando ofertada;
c) Tomar conhecimento do Planejamento Didático-Pedagógico (PDP), solicitando orientações

ao Professor Formador ou ao Coordenador Pedagógico, quando necessário;
d) Acompanhar  e  orientar  os  alunos  nas  atividades  desenvolvidas  no  AVA  (atividades

avaliativas, fóruns, chats, projetos integradores etc.), de acordo com as orientações do PDP;
e) Realizar  atendimento  e  monitoria  de  acordo  com  os  horários  preestabelecidos  com  a

Coordenação Pedagógica;
f) Orientar  e estimular os estudos e a interação entre Professor Formador  e alunos,  entre

Professor Mediador Presencial e alunos, entre alunos, Assistente de Polo e Coordenador de
Polo;

g) Gerar o relatório de frequência dos alunos nas atividades a distância;
h) Orientar aos alunos quanto ao uso do AVA;
i) Realizar acompanhamento individual dos alunos;
j) Apoiar,  operacionalmente,  a  Coordenação de Cursos e a Coordenação Pedagógica nos

informes e procedimentos de avaliação do curso;
k) Desenvolver atividades a distância colaborativamente com o Professor Formador;
l) Corrigir e registrar as notas das atividades a distância dos alunos no AVA, obedecendo o

prazo estabelecido;
m) Participar das reuniões pedagógicas, periódicas, da Coordenação Pedagógica;
n) Elaborar Relatório de Acompanhamento de Turma, ao final de cada semestre;
o) Colaborar  na  realização  dos  Conselhos  Diagnósticos,  ao  final  de  cada  semestre,  e  de

Classe ao final do curso; e,
p) Realizar autoavaliação de desempenho profissional, conforme parâmetros da Rede e-Tec

Brasil/IFBA.
Estou ciente que a inobservância dos requisitos citados acima poderá implicar no cancelamento
de bolsas, de acordo com as regras previstas na legislação vigente. 

_____________________, ______ de __________________ de 2017.

______________________________________
Assinatura do Candidato



ANEXO X

REQUERIMENTO DE RECURSO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA
PROFESSOR FORMADOR, PROFESSOR MEDIADOR PRESENCIAL E PROFESSOR

MEDIADOR A DISTÂNCIA

Identificação do Candidato

Nome:

CPF: RG:

Telefone:

Justificativa

Data e Local Assinatura do Candidato



ANEXO XI

RELAÇÃO DE POLOS PRESENCIAIS E UNIDADES REMOTAS

POLO PRESENCIAL /

UNIDADE REMOTA

1. Angical

2. Belmonte

3. Brumado

4. Caldeirão Grande

5. Camacan

6. Candeias

7. Conceição do Almeida

8. Dias d´Ávila

9. Elísio Medrado

10. Gandu

11. Ipirá

12. Jequié

13. Juazeiro

14. Jussarí

15. Lauro de Freitas

16. Nazaré

17. Pau-Brasil

18. Piritiba

19. Santo Antônio de Jesus

20. São Desidério

21. Sobradinho

22. Ubaitaba

23. Utinga
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