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EDITAL PRONERA/UNIFESSPA Nº 003/2018 – COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA 
 

 

O Reitor da Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará (UNIFESSPA), no uso de suas atribuições legais, torna pública 

a ABERTURA DE INSCRIÇÕES do processo de seleção simplificada para comunidade interna à UNIFESSPA, no encargo 

de Coordenador Pedagógico, para atuar no Curso de Letras, vinculado ao Programa Nacional de Educação na Reforma 

Agrária – PRONERA, instituído pelo Decreto n.º 7.352, de 04 de novembro de 2010, no âmbito da Bolsa-Formação, em 

conformidade com a Lei n.º 11.947/2009, art. 33º, que dispõe sobre a instituição do PRONERA no INCRA e as normas de 

funcionamento, execução e gestão do Programa.  

  

1. DO PROGRAMA  

1.1- O PRONERA é uma política pública de Educação do Campo, com o objetivo de desenvolver projetos educacionais de 

caráter formal, a serem executados por instituições de ensino, para beneficiários do Plano Nacional de Reforma Agrária 

(PNRA), do Crédito Fundiário, e dos projetos feitos pelos órgãos estaduais, desde que reconhecidos pelo INCRA.  

  

2- DO CRONOGRAMA  

 

DATA ATIVIDADE 

 
03/09/2018 

Lançamento do Edital no sítio: www.iex.unifesspa.edu.br  

05/09/2018 até 
11/09/2018 

Período de Inscrições dos candidatos com Comprovação de títulos - 
apresentação da documentação original na Coordenação do Curso de 
Letras - Campus IEX/São Félix do Xingu. 

12/09/2018 Publicação do resultado preliminar da análise dos Currículos no sítio: 
www.iex.unifesspa.edu.br 

14/09/2018 Dia de solicitação de Recursos contra o resultado preliminar na 
Coordenação do Curso de Letras - Campus IEX/São Félix do Xingu. 

17/09/2018 Publicação do Resultado Final após análise dos Recursos no sítio: 
www.iex.unifesspa.edu.br 

 

 

2. REQUISITOS PARA INSCRIÇÃO  

2.1- Pertencer ao quadro de servidores ativos lotados no Instituto de Estudos do Xingu e ter a formação em LETRAS. 

2.1.1 - Caso a demanda não seja cumprida, serão abertas inscrições para professores dos demais Institutos da 

UNIFESSPA. 

2.2 - Estar habilitado na área de atuação pretendida e exigida (Ver Anexo I) e apresentar disponibilidade de até 20 

(quarenta) horas semanais, de acordo com a Proposta Pedagógica do Curso. 

2.3 – O (a) candidato(a) selecionado (a) não poderá acumular Bolsa de Formação PRONERA com outra Bolsa 

Institucional, exceto de Pesquisa e Extensão. 

http://www.iex.unifesspa.edu.br/
http://www.iex.unifesspa.edu.br/
http://www.iex.unifesspa.edu.br/


                                                                                                       

 
2.4– São requisitos para obtenção da bolsa por parte dos servidores do IEX: não ser beneficiário de outra bolsa, exceto 

na hipótese do item 2.3; a carga horária semanal do PRONERA não ultrapasse a da UNIFESSPA; não possuir redução de 

carga horária por qualquer motivo; não estar afastado por motivo de saúde ou para cursar pós-graduação stricto-sensu.  

2.5 - O Bolsista servidor lotado no Instituto de Estudos do Xingu / UNIFESSPA, selecionado neste Edital para o encargo 

de Professor deverá apresentar:  

a) Declaração de Disponibilidade, com a ciência do (s) setor (es) no qual está lotado ;  

b) Termo de Ciência e Responsabilidade e o Termo de Compromisso,  

c) Registro de Carga horária regular que deverá ser assinado pelo bolsista, pelo Chefe Imediato, Diretor de Ensino do 

Campus,  

  

3. DO ENCARGO  

O profissional no encargo de Coordenação Pedagógica terá as seguintes atribuições:  

a) assessorar o coordenador geral no acompanhamento das atividades administrativas, incluindo: planejamento, apoio 

a gestão de recursos para a execução das atividades do tempo escola; capacitação e supervisão dos professores e 

demais profissionais envolvidos nos cursos apoiar a gestão acadêmica das turmas; 

b) assessorar o coordenador geral no acompanhamento das atividades acadêmicas do curso, bem como monitorar o 

desenvolvimento identificando eventuais dificuldades para que, conjuntamente com a equipe de gestão possam adotar 

providências cabíveis para sua superação; 

c) acompanhar e dinamizar os cursos, propiciando ambientes de aprendizagens adequados, o cumprimento dos 

cronogramas e a execução dos tempos formativos que caracterizam a metodologia da alternância; 

d) dar suporte aos processos pedagógicos do curso, orientando os processo de ensino-aprendizagem; 

e) mediar conflitos, primando pela organização dos núcleos de base e demais representações de turma; 

f) planejar e motivar a participação dos educadores nos encontros de formação e reuniões do Curso; 

g) auxiliar o coordenador geral na atualização dos dados cadastrais de todos os bolsistas, inclusive a de seus próprios 

dados para fins de controle; 

h) elaborar e encaminhar relatório de freqüência dos profissionais envolvidos nos cursos no âmbito do PRONERA ao 

coordenador-geral do curso na instituição, informando-o sobre a freqüência dos estudantes, o processo de evasão e 

buscando alternativas para a manutenção dos alunos; 

i) substituir o coordenador-geral em seus impedimentos legais, temporários e eventuais 

As atividades desenvolvidas pelo Coordenador Pedagógico deverão ser realizadas in loco, acompanhando todos os 

processos e participando ativamente no funcionamento do curso. 

 

4. DAS VAGAS  

 

4.1- Os profissionais selecionados para atuar no PRONERA serão remunerados na forma de concessão de bolsa, em 

conformidade com a Instrução Normativa nº 75/2012/INCRA.   



                                                                                                       

 
4.2- É vedado o acúmulo, por um mesmo profissional, de bolsas de diferentes atribuições previstas no art. 12 da 

RESOLUÇÃO CD/FNDE nº 04, de 16/03/2012, sendo de 40 horas semanais a carga horária máxima em atividades 

vinculadas à Bolsa-Formação;  

4.3- O valor da bolsa de que trata o subitem 3.1 obedecerá aos seguintes parâmetros de distribuição da carga-horária 

semanal dedicada ao PRONERA e respectivo valor:  

Encargo Carga Horária 
Máxima (*) Semanal 

Carga Horária 
Máxima Mensal 

Valor da Bolsa 

Professor 20 horas  R$ 2.800,0 

*Carga horária variável, considerando a Proposta Pedagógica do Curso  

 

5. DAS INSCRIÇÕES  

5.1 - As inscrições serão realizadas presencialmente no Instituto de Estudos do Xingu.  

*O endereço do Instituto de Estudos do Xingu é: Travessa Manoel Antônio dos Santos, s/n, Quadra 52, Bairro Centro, 

São Félix do Xingu – PA. CEP: 68380-000 

 5.2 - Os candidatos deverão apresentar presencialmente a seguinte documentação obrigatória:  

a. Ficha de Inscrição de acordo com o Anexo I.  

b. Tabela de Pontuação para Análise do Currículo (Anexo II), contendo a pontuação que o candidato espera obter de 

acordo os itens descritos neste anexo para confirmação pelo PRONERA/UNIFESSPA - IEX da documentação 

comprobatória.  

5.3- A pontuação e respectiva documentação referente às informações declaradas pelo candidato no Currículo Lattes, 

no ato da comprovação de títulos, será conferida pela equipe do PRONERA/ UNIFESSPA - IEX, mediante apresentação 

dos originais no período previsto no Cronograma do presente edital.  

5.4 - Não haverá, sob qualquer pretexto, inscrição presencial, provisória, condicional ou com documentação incompleta, 

nem através de correspondência postal e fax símile.  

5.5- O candidato que não puder comparecer no prazo estipulado para apresentar toda a documentação no ato da 

convocação, poderá fazê-lo mediante procuração específica devidamente registrada em cartório.   

 

6. DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA A SER ENTREGUE:  

6.1 Após a seleção, os Candidatos convocados deverão apresentar:  

a) matrícula SIAPE, Cópia do Contracheque atualizado e Anexos de acordo com o item 2.5.  

  

7. DA SELEÇÃO E CLASSIFICAÇÃO  

7.1- O Processo Seletivo será realizado em apenas uma etapa: Análise do Currículo Lattes (eliminatória e classificatória);  

7.2-A análise do Currículo será realizada pela Comissão de Seleção do Curso de Letras – Modalidade Pronera.  

7.3- A análise do Currículo terá valor de 100 (cem) pontos, conforme Tabela de Pontuação para o encargo de Professor 

nas áreas ofertadas (Anexo III);  



                                                                                                       

 
7.4- Na Análise de Currículo para Coordenador geral serão observados os itens abaixo, considerados, eliminatórios os 

itens a e b, e classificatórios todos os itens.   

a) Titulação Acadêmica;  

b) Experiência Profissional em Ensino Superior em áreas afins do concurso, ou especificamente na  área de Letras e/ou 

Educação do Campo;  

c) Participação em projetos integrados (pesquisa, ensino ou extensão), comissões ou Grupos de Trabalho na área afim 

de Letras e Educação do Campo;  

d) Participação em cursos, eventos, seminários e outros, na área de Letras, Educação do Campo, desenvolvimento rural 

e questão agrária, com carga horária mínima de 20h;  

e) Apresentação de Trabalhos Científicos (Cursos, Eventos, Seminários, Palestras) a partir de 2015.  

7.5- Em caso de empate entre dois ou mais candidatos da seleção, terá preferência, para efeito de desempate, na 

ordem que se segue, o (a) candidato (a) que:  

a) obtiver maior pontuação no subitem “a” do item 7.4;  

b) obtiver maior pontuação no subitem “b” do item 7.4;  

c) obtiver maior pontuação no subitem “c” do item 7.4  

d) candidato de maior idade  

7.6- A divulgação do resultado da Análise dos Currículos ocorrerá através do endereço eletrônico 

www.iex.unifesspa.edu.br 

  

8. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS  

8.1- O recurso deverá ser solicitado pela parte interessada através de Requerimento dirigido à  Direção Geral do IEX, 

conforme modelo apresentado no Anexo IX;  

8.2- O requerimento será entregue na Direção Geral da UNIFESSPA - IEX no prazo de 01 (um) dia úteis após a data de 

divulgação do resultado preliminar.     

8.3- Compete à Comissão de Seleção do PRONERA/ UNIFESSPA - IEX julgar o recurso impetrado;  

8.4- O (a) candidato(a), para tomar ciência da análise de seu recurso, deverá comparecer pessoalmente à Direção Geral/ 

UNIFESSPA - IEX. Em hipótese alguma o IFS telefonará ou enviará correspondência ao(a) candidato(a) para ciência de 

recurso;  

8.5- Serão indeferidos os recursos interpostos fora do prazo definido neste Edital;  

8.6- Em hipótese alguma será aceita revisão de recurso, prevalecendo o resultado final;  

8.7- Os casos omissos serão resolvidos pela Direção Geral/ UNIFESSPA - IEX. O endereço do Instituto de Estudos do 

Xingu é: Travessa Manoel Antônio dos Santos, s/n, Quadra 52, Bairro Centro, São Félix do Xingu – PA. CEP: 68380-000 

  

9. DA CONVOCAÇÃO  

http://www.iex.unifesspa.edu.br/


                                                                                                       

 
9.1- A convocação do APOIO TÈCNICO acontecerá por telefone e e-mail, pela equipe do PRONERA/IFS do Campus São 

Félix, após liberação da Comissão de Seleção, de acordo com a necessidade, por ordem crescente de classificação por 

pontuação, durante a vigência deste Edital.  

9.2- O (a) candidato(a) convocado que não tiver disponibilidade nos dias e turnos definidos pela supervisão do curso, 

assinará Termo de Indisponibilidade, conforme Anexo VIII.   

9.3- O (a) candidato (a) ao ser convocado (a) deverá responder à convocação, seja por telefone ou por email ou 

comparecendo pessoalmente à Coordenação que o convocou, em até dois dias úteis. O não comparecimento ou 

resposta fora desse prazo implicará na desclassificação do (a) candidato (a).  

  

10. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS  

10.1- O presente Edital poderá ser cancelado ou alterado, em parte ou no todo, a qualquer tempo, desde que motivos 

supervenientes, legais ou relevantes assim o determinem, sem que isso venha gerar direitos e obrigações em relação 

aos interessados;  

10.2- Informações e dúvidas referentes a esta seleção poderão ser obtidas Direção Geral/IEX, exclusivamente pela 

coordenação do Curso e através do e-mail iex@unifesspa.edu.br  e com o título “DÚVIDAS EM RELAÇÃO AO EDITAL”. O 

PRONERA/IEX não se responsabiliza por informações prestadas por pessoas não autorizadas ou que desconheçam o 

inteiro teor deste Edital;  

10.3- É vedada a divulgação telefônica de resultado, assim como dúvidas referentes a esta seleção.  

10.4- É de inteira responsabilidade do(a) candidato(a) acompanhar os resultados e demais publicações referentes a este 

Edital;  

10.5- Todos os cargos serão preenchidos conforme a necessidade de execução do PRONERA/IEX;  

10.6- O prazo de vigência do Edital é de 01 (um) ano, a partir da data de publicação do resultado final, prorrogável por 

igual período, ao interesse da Gestão do Programa;  

10.7- A Comissão de Seleção é soberana quanto aos méritos das decisões;  

10.8- Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão de Seleção.    

  

São Félix do Xingu, 05 de setembro de 2018. 

Maurílio de Abreu Monteiro 

Reitor da Unifesspa 

 

  

 

 

 

 



                                                                                                       

 
 

ANEXO I 

EDITAL IEX/PRONERA Nº 0004/2018 

FICHA DE INSCRIÇÃO 

  

DADOS PESSOAIS (Preenchimento obrigatório e com Letra Legível)  

Nome: 

CPF: RG: Data Nascimento: ___/___/___ 

Endereço Residencial: 

Município: UF: CEP: 

Telefone Fixo: (   ) Celular: (   ) 

E-mail: 

DADOS PROFISSIONAIS DO SERVIDOR PÚBLICO   

Instituição: 

Lotação: 

Cargo: Função: Nº Matrícula / SIAPE 

FORMAÇÃO ACADÊMICA (Preenchimento Obrigatório e com Letra Legível) 

Escolaridade Instituição / Sigla Nome do Curso 

Graduação   

Especialização   

Mestrado   

Doutorado   

 

 

DATA: ______/_______/2018  

 

 

 

 



                                                                                                       

 
 

ANEXO II 

 

TABELA DE PONTUAÇÃO 

 

1- TITULAÇÃO ACADÊMICA 

 
PONTOS 

Pontuação 

do candidato 
MÁXIMO 

1.1 - Especialização (carga horária mínima de 

360 hs)  

10 pontos   

1.2 – Mestrado  20 pontos       

1.3 – Doutorado (não acumulativo) 30 pontos    30 pontos 

2- EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL PONTOS  MÁXIMO 

2.1-Tempo de docência em áreas afins da área 

do concurso ou na área de educação do 

Campo 

3 pontos por 

semestre   

 18 

2.2-Tempo de docência em Ensino de 

alternância e/ou vinculado a jovens do meio 

rural (não acumulativo com o item 2.1 

3 pontos por 

semestre   

 15 

2.3-Participação em projetos integrados 

(pesquisa, ensino ou extensão); comissões ou 

Grupos de Trabalho na área afim a Letras e 

Educação do Campo 

3 pontos por 

semestre 

 15 

2.4-Participação em Cursos, Eventos, 

Seminários e outros, na área de Letras, 

Educação do Campo, desenvolvimento rural e 

questão agrária, com carga horária mínima de 

20h. 

2 pontos por 

certificado 

 12 

2.5-Apresentação de Trabalhos Científicos 

(Cursos, Eventos, Seminários, Palestras) a 

partir de 2015. 

1 ponto por 

certificado 

 10 

TOTAL   100 

  

 



                                                                                                       

 
ANEXO III 

TABELA DE PONTUAÇÃO PARA ANÁLISE DO CURRÍCULO - ENCARGO DE APOIO A MONITORIA EDITAL PRONERA/IEX  

Nº 01/2018 

DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE- EDITAL PRONERA/IEX  Nº 01/2018  

DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DO BOLSISTA 

 

Eu,________________________________________, CPF:__________________, declaro 

para os devidos fins que tenho disponibilidade para o desempenho das atividades de 

MONITORIA na Bolsa-Formação do PRONERA – Curso Licenciatura em Letras a e que me 

comprometerei no cumprimento das atribuições e respectiva carga horária da função 

pleiteada, descritas por meio deste Edital, ciente de que não causarei prejuízo a minha carga 

horária regular de atuação e nem a qualidade e o bom andamento das atividades regulares 

exercidas no IEX, conforme disposto na Resolução CD/FNDE nº 04/2012.   

 

Local e data:_______________________, ______de _________________de__________ 

  

Assinatura do(a) candidato(a): _______________________________________________   

 

  

DECLARAÇÃO DO SETOR DE LOTAÇÃO 

 

Declaro estar ciente que o servidor _____________________________________, ocupante 

do cargo de _____________________________________________, lotado no 

(a)________________________________________________,   foi selecionado como 

bolsista para exercer a função de  MONITORIA no âmbito da Bolsa-Formação do PRONERA, e 

que as atividades a serem desempenhadas por este servidor são compatíveis com sua 

programação de trabalho regular no IEX, conforme anexo VII deste Edital, e não 

comprometem a qualidade e o bom andamento das suas atividades regulares, conforme 

disposto na Resolução CD/FNDE nº 04/2012.   

 

Local e data:______________________, ______de ______________________de______   

  

Responsável/Chefe Imediato:  ______________________________________________   

 

Assinatura e carimbo: _________________________________________________  

 



                                                                                                       

 
ANEXO IV 

TERMO DE CIÊNCIA E RESPONSABILIDADE – EDITAL PRONERA/ IEX Nº 01/2018 

  TERMO DE CIÊNCIA E RESPONSABILIDADE 

 

Declaro, para os devidos fins, que tenho plena ciência das condições inerentes à prestação 

de serviço para o qual estou sendo ora contratado, por Processo de Seleção Simplificada nº 

01/2018, para bolsista do PRONERA, condições estas com as quais concordo, ficando certo 

que: 

  

I - Está sendo firmado um acordo de prestação de serviço de natureza eventual, o que não 

caracteriza vínculo de qualquer outra ordem.  

 

II - A instituição contratante realizará os pagamentos devidos pela prestação de serviço 

posteriormente ao executado, não havendo um período mensal fixado para o repasse de 

valores, podendo os serviços prestados serem pagos retroativamente e cumulativamente.  

 

III – A última parcela do pagamento será encaminhada para pagamento após verificação, 

pelo chefe imediato do cumprimento total das atribuições do encargo ACADÊMICO-

ADMINISTRATIVO descritos neste edital.  

 

Por ter plena ciência do que se acha acima disposto e tendo plena concordância com as 

condições acima alinhadas, notadamente no que se refere às obrigações estabelecidas em 

Edital, firmo o presente instrumento.  

  

______________, ______de__________    de 2018  

 

____________________________________________ Assinatura  

  

  

Nome: _____________________________________________________________________  

  

CPF: ________________________________  

 

 

 


