
SERvlço PÚBLICO F

;:ii{i;:!:#;

A MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

SECRETARIA DE  EDUCAÇÃO| PROFISsloNAL E TECNOLÓGICA 111
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCA:Ã##:NTCEIFAÉE TECNOLOGIA DO AMAZONAS      .i.     !ffiEfE""

EDITAL No. oo

PROCESS0 SELETIVO SIMPLIFICADO P

0 DIRETOR-GERAL DO IFAM- CAjl4PtJS E

conferem a PORTARIA N° 523 - GR/IFAM, de 0

03 de abril de 2014 e, considerando a Lei n°. 8.745

9.849, de 26/10/1999, DOU de 27/10/1999, a Lei

n°. 6.944, de 21/08/2009, DOU de 24/08/2009 e a

n°.12.772, de 28/12/2012, DOU de 31/12/2012, D

público a ABERTURA DE INSCRIÇÕES para o
vistas à contratação por tempo deteminado, de PR

necessidade temporária de excepcional interesse pú

Seguem:

1.   DAS ESPECIFICAÇõES DAS VAGAS E

1.1. DAs ÁREAsmlsclpLINAs, FORMAÇÃ

TEFÉ/AM

DE ABRIL DE 2018.

CONTRATAÇÃO DE PROFESSOR SUBSTITUTO

no uso de suas atribuições legais e estatutárias que lhe

abril de 2014, publicada no DOU n° 69, página 18, de

09/12/1993, DOU de 10/12/1993, alterada pela Lei n°.

1.784, de 22/09/2008, DOU de 23/09/2008, o Decreto

n°.  12.425, de 17/06/2011, DOU de 20/06/2011, a Lei

o n.° 8.259, de 29.05.2014, DOU de 30.05.2014, toma

0 SO SELETIVO SIMpllFICAI)O - PSS. com

FESSOR StJBSFJTUTO, com a finalidade de atender à

lico no HAM, para o Campzis Te/é, nas condições que

DAS DISPOSIÇõES INICIAIS

CARGA HORÁRIA E VAGAS PARA 0  CAjl4PC/5

ÁREA0ISCIPLINA REQqsITOSMÍNIMOS CH/S NO

AGRONOMIA/CIÊNCIAS Graduação em Agr i nomia, Engenharia Agronômica
40 1

AGRÁRIAS ou Licenciatura em Ciências Agrárias

TOTALDEV+GAS 1

1.2. Esse Edital  obedecerá  ao  disposto  no  Dec

como  à  Lei  n°.  12.990/14  no  que  se  rela

disponibilidade de apenas 01  (uma) vaga p

percentual expresso de vagas.

1.3. 0 Processo Seletivo será realizado de acord

2.   Do pRocEsso sELETIVo smffl,IFI
2.1. 0  Processo  Seletivo  será  regido  por  este

Simplificado  do   Cczmp#s  Tefé,  constituí

Contratação de Professor Substituto do  Ccz

Pessoas - DGP.

2.2. Posto de Atemdimento

eto  n°.  3.298/99  no  que  conceme  aos  deficientes,  bem

!iona  a  candidatos  negros,  no  que  couber,  em  face  da

a cada área/disciplina, o que impossibilita estabelecer o

com o CRONOGRAMA apresentado no Anexo 1.

o - PSS E Dos posTos DE ATENDlmNTo
al  e  executado  por  Comissão  de Processo  Seletivo

;lo  dirigente  da  unidade  Ínteressada,  objetivando  a

Te£é,oo"tisontiüe~wsdàD"eto"deGe*>
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2.2.1 REITORJA - DIRETORIA DE GESTÃO

Av. Ferreira Pena, 1109 -Centro -Manaus-

Fones: (92) 3603-0027, 3306-0029

Horário de atendimento: dias úteis, das gh às 12

2.2.2 IFAM Campw§ Tefé

Rua João Stefano, n°625, Bairro Juruá, Tefé-

Horário de Atendimento: dias úteis,

3.   DA JORNADA DE TRABALHO, DARE

3.1. Das Jomadas de Trabalho:

3.1.1.    Para efeito  deste edital, o regime de tra

será exigido o cumprimemto de 02 (dua

ocorrerão durante os tumos DIURNO (

com as necessidades da hstituição.

3.2. Da Remuneração e da Taxa de lnscrição:

PESSOAS -DGP (SOMENTE INFORMAçÕES)
-CEP 69.025-010

e das 14h às 17h.

CEP: 69.552-250 -Fone: (97)98408-2359

11:30h e 13h às  17:Ooh.

RAÇÃOEDATAXADEINSCRIÇÃO

alho  será de 40 (quarenta) horas semanais de trabalho,

) jomadas de trabalho,  ou seja, de dois tumos, os quais

TUTNO ou VESPERTINO) e NOTURNO, de acordo

2.1.    A remuneração a ser paga aos candidatos aprovados sei.á o valor correspondente a Classe

DI, Nível lnicial com Graduação - 01,constante na Tabela de Vencimentos dos Professores de

Ensino Básico, Técnico e Tecnológico, aaixo:

123

CLASSE NÍvEL TITULAÇÃO 40h/SEN"AIS TAXA DE INSCRIÇÁO

DI 01 Graduação R$ 3.121,76 R$ 50,00

. Além da remuneração serão concedidos aos andidatos contratados os seguintes benefícios :

.1.    Auxilio Alimentação: R$ 458,00 (QUA ROCENTOS E CNQUENTA E OITO REAIS);

.2.     Auxflio Transporte: o que exceder a 4% quatro por cento) da remuneração, em gastos realízadosTOSEV"TEUMREAIS)pordependente,atéaos058das07:30hàs11:30e13hàs17:Ooh

exclusivamente com transporte coletiv

.3.    Auxilio pré-Escolar: R$ 321,00 (TREZE

(cinco) anos de idade.

DAS INSCRIÇOES

. Período de inscrição: 24/04/2018 a 30/04/20

.  Somente serão aceitas inscrições realizadas té 17:00h do dia 30/04/2018.

. Poderão  se  insci.ever  somente  candidatos rasileiros  (natos  ou  naturalizados)  ou  estrangeiros  com

visto pemanente,  desde que os candidatos não tenham sido professores  substitutos ou temporãrios

em lnstituições Federais de Ensino ou que nao tenhain trabalhado, com contrato temporário, em outro

órgão federal, nos últimos 24 (vinte e quatr

inciso 111 da Lei n°. 8.745/93.

) meses, anteriores à data deste edital, conforme Art` 9°,cl
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4.4. A inscrição do candidato no Processo Seleti

das  condições  estabelecidas  neste  Edital  e

divulgadas, das quais o candidato não poder,

4.5. As inscrições serão realizadas EXCLUsl

na Rua João Stefano, n°625, Bairro Juru

Anexo  11  -  Ficha  de  lnscrição,  Anex

juntamente  com  o  Curriculum  Vitae  ou
autenticadas), mo  prazo  prevísto  no ite

entrega e o recebimento do protocolo.

4.6. 0 IFAM não se responsabilizará por solicit

ordens.

4.7. A impressão do respectivo boleto eletrônic

será     efetuada,     no     endereço     eletrônic

compreendido entre 24/04/2018 a 30/04/201

4.8. A  taxa  de  inscrição,  uma  vez  paga,  não

cancelamento do Processo Seletivo.

4.9. Caso seja necessário, durante o período de i

novo boleto através do endereço eletrônico
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o implica, desde logo, o conhecimento e aceitação tácita

das  demais  infomações  que  porventura  venhain  a  ser

alegar desconhecimento.

rAMENTE no Campus Tefié, no Setor de Protocolo,

CEP: 69.552-250, Tefé-AM, medíante a entrega do

IV  -  Ficha/Critérios  para  Avaliação  Curi.icular,

Z4#es  e  os  títulos  (originais  mais  cópias  ou  cópias

4.1,  as  inscrições  somente  serão  efetivadas  após  a

ção de inscrição não recebida por motivos de quaisquer

(GRU Cobrança) para pagamento da taxa de inscrição

http://www2.ifam.edu.br/campus/tefe,     no    período

erá  devolvida  em  hipótese  alguma,  salvo  em  caso  de

scrição, haverá a possibilidade de o candidato gerar um

://www2.ifam.edu.br/cam us/tefe.

4.10. 0 boleto pode  ser pago  em  qualquer ban

critérios estabelecidos nesses correspondent

4.11. As  infomações  prestadas  na  Ficha  de

dispondo  o  IFAM  do  direito  de  excluir

incorretos ou incompletos,  bem como  se c

inverídicos ou, ainda, que o candidato tenha

4.12. É vedada a inscrição condicional, a extemp

4.13. A Relação Final após recursos dos Candi

04/05/2018,  no  endereço  eletrônico  http://

Tefé.

5.   DASETAPAS

5.1. 0 Processo Seletivo  Simplificado para con

IFAM Campz4§ Tefé, será realizado em duas

5.1.1.    Prova de Desempenho Didático de car

5.1.2.    Avaliação curricular de caráter classi

6.   DAPROVADE DESEMPENHO DIDÁT

6.1. Do sorteio do Tema para a Prova de Dese

o,  bem  como  nas  lotéricas  e  Correios,  obedecendo  aos

s bancários, até a data de vencimento.

scrição  são  de  interia  responsabilidade  do  candidato,

o  Processo  o  candidato  que  a  preencher  com  dados

nstatado,  posteriomente,  que  os  dados  infomados  são

fetuado mais de um pedido de inscrição.

rânea, a via postal, a via fax ou a via correio eletrônico.

atos inscritos será divulgada a partir das 9 horas do dia

ww2.ifam.edu.br/campus/tefe  e  em  murais  do  Ccz77epz#

atação de PROFESSOR SUBSTITUTO, no âmbito do

etapas:

er eliminatório e classificatório ;

penho Dídático
c1



SERvlço PÚBLICO FEDER

SECRETARIA DE  EDUCAÇÃO

INSTITUTO I:EDERAL DE EDUCAÇÃO,
CAM

6.1.1.    0  sorteio  dos  temas  para  a  Prova  de

realizado no dia 04/05/2018 às 10 horas.

6.1.2.    O sorteio será público, não sendo obriga

6.1.3.     O sorteio do Tema será realizado no end

6.1.4.    0 Tema para a Prova de Desempenho

(vinte e quatro) horas em relação ao iníci

6.1.5.    0 tema para a Prova de Desempenho D

nos murais, a partir das 10 horas do dia

6.1.6.    O CRONOGRAMA para a realização

do HAM Ccz773p#s TEFE e nos murais, a

6.2. Dos Locais da Prova de Desempenho Did

6.2.1.    A prova de Desempenho Didático será

João Stefano, n° 625 - Juruá, Tefé -

6.3. Da Realização da Prova de Desempenho

6.3.1.    A Prova  de  Desempenho  Didático  se

candidato   quanto   ao   domínio   do   ass

consistindo de aula a ser ministrada pera

6.3.1.1. A   Banca  Específica   de   Avaliação,   d

examinadores  ocupantes  de  cargo  efeti

educação.

6.3.2.    A prova de Desempenho Didático serár

6.3.3.    Os critérios a serem observados na prov

m deste Edital.

6.3.4.    A  Prova   de   Desempenho   Didático

examinador, mediante o preemchimento

6.3.5.    A prova de Desempenho Didático terá

candidato que obtiver nota inferior a 60

6.3.6.     Os  recursos  didáticos,  a  serem utilizad

pelo Compw, dependendo da disponibili

6.3.7.    Duante  a realização  da Prova de Dese

presença do candidato e da Banca Espec

6.3.8.    O candidato deverá apresentar a cada m

da prova dç Desempenho Didático, 01 (u

6.3.9.    A  Prova  de  Desempenho  Didático  ter

(cinquenta) minutos de duação, acresci

6.3.9.1. 0 candidato que não cumprir o tempo

ponto na avaliação da prova didática, est
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Desempenho  Didático,  constante  no  Anexo  VI,  será

ório o comparecimento do candidato.

reço constante no subitem 2.2.2.

)idático  será sorteado  com antecedência mínima de 24

ático  será  divulgado  no  site do IFAM  Ccz778pws Tefé e

Prova de Desempenho Didático será divulgado no site

artir das 10 horas do dia 04/05/2018.

tico

realizada no Campus Tefé, 1ocalizado no endereço: Rua

- CEP: 69.552-250.

idático

á realizada no  dia  07/05/2018  e  destina-se  a  avaliar  o

nto   e   à  adequação   da   sua  abordagem  metodológica,

te a Banca Especffica de Avaliação.

signada   para   esse   fim,   será   composta   por   3   (três)

o,  da  área  do  conhecimento  ou  áreas  afins  e  área  da

alizada por ordem alfabética.

de Desempenho Didático são os constantes no ANEXO

eve   ser   avaliada,   de   modo   independente,   por   cada

a Ficha de Avaliação.

valor máximo de  100 (cem) pontos,  sendo eliminado o

essenta) pontos.

s na prova  de Desempenho  Didático,  serão fomecidos

ade do mesmo e mediante solicitação do candidato.

penho Didático  só  será pemitida,  na sala da prova,  a

de Avaliação daquela área/disciplina.

mbro da Banca Específica de Avaliação, antes do início

a) cópia do Plano de Aula.

o  tempo  mínimo  de  40  (quarenta)  e  máximo  de  50

de mais 10 (dez) minutos para arguição.

himo ou extrapolar o tempo máximo perderá  1,0 (um)

do esse tempo rigorosamente marcado. 4-.
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6.3.10.  0  candidato  deverá  comparecer  ao  1o

minutos do horário previsto para o seu i

original de identidade ou documento e

6.3.10.1.Caso o candidato esteja impossibilit

de idemtificação original, por motivo

que ateste o registro da ocorrência em ó

no Processo.

6.3.11.  São  considerados  documemtos  oficiais

militares,  pelas  secretarias  de  seguran

órgãos  fiscalizadores  de  exercício  prof

funcionais   do  Ministério  Público  e  P

fotografia,  carteiras  fimcionais  expedid

forina da lei, com foto e impressão digi

6.3.12.  Não  serão  aceitos  como  documentos  d

eleitorais,  CPF,  carteiras  de  estudante,

documentos ilegíveis, não-identificáveis

6.3.13.  Os  documentos  deverão  estar  em perfi

identificação do candidato e sua assinatu

6.3.14.  Não serão aceitos protocolos de docume

6.3.15.  0  candidato  que  não  apresentar  docu

subitens  6.3.11,  6.3.12,  6.3.13  e  6.3.14

deste  Edital,  não  poderá  realizar  a  Pr

eliminado do Processo.

6.3.16.  Não será permitido o acesso à sala de re

que, por qualquer motivo, não se aprese

6.3.17.  Não  haverã  segunda  chamada  para  a

alegado.

6.3.18.  0 Resultado da Prova de Desempe

08/05/2018.

7.   I)A AVALIAÇÃO CURRICULAR

7.1. A Avalíação Curricular, de caráter cla

7.1,1,    O curriculum vitae ou Lattes e os tít

L MINISTÉRIO  DA EDUCAÇÃO
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ffiüÊ

al  da  prova  çom  antecedência  mhima  de  30  (trinta)

ício, munido do documento de inscrição e documento

uivalente, válido em todo o território brasfleiro.

le apresentar, no dia da realização da prova, documento

a, roubo ou furto, deverá ser apresentado documento

policial, expedido com data posterior à sua inscrição

de  identificação:   carteiras  expedidas  pelos  comandos

a  pública,  pelos  copos  de  bombeiros  militares,  pelos

ssional  (ordens,  conselhos,  etc.),  passaportes,  carteiras

der  Judiciário,   carteira  nacional   de  habilitação   com

s  por  órgão  público  que  valham  como  identidade  na

carteira de trabalho e certificado de reservista.

identidade:  certidões  de nascimento/casamento,  ti`tulos

arteiras  funcionais  sem  valor  de  identidade,  tampouco

/ou danificados.

itas  condições,  de forma  a pemiitirem,  com  clareza,  a

ento  original  de  identificação,  na  foma  definida  nos

deste Edital,  ressalvado  o  disposto  no  subitem 6.3.10.1

va  de  Desempenho  Didático  e  será  automaticamente

lização da Prova de Desempenho Didático ao candidato

ou no horário previsto para o seu início.

rova  de  Desempenho  Didático,  seja  qual for  o  motivo

o Didático  será divulgado  a partir das  16  horas  do  dia

atório, valerã de 0 (zero) a 40 (quarenta) pontos.

s (originais e cópias ou cópias autenticadas) deverão ser

entregues no momento da inscrição, conforme item 4.5.

7.1.2.    A  atividade  docente  do  candidato  pod

Contratos  de Ti`abalho ou Certidão c

hipótese DECLARAÇÕES de tempo de

rá  ser  comprovada  através  de  Carteira  Profissional,

Tempo  de  Serviço,  não  semdo  aceitas,  em nenhuma

servíço.                              a-
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7.1.5.    Para os detentores de títulos de pós-graduaçã

de maior nível.

7.1.6.    Em  relação  aos  Diplomas  e  Certificad

hipótese.

7.1.7.    A documentação constante da Avaliaçã

pontuação.

7.1.8.    Quando  a  pós-graduação  for  requisito

o em diversos níveis só será considemdo um título: o

s  não  serão  aceitas  DECLARAÇÕES  sob  nenhuma

Curricular será a descrita a  seguir,  com a respectiva

ínimo  da  área/disciplina  para  a  qual  o  candidato  se

inscreveu, só serão pontuados os Diplo

iaseceftriicadosdepos-gaduaçãonasffeascomome

especificado no item 1 no Edital.

DESCRIÇÃP PONTOS

a) Certificado de Especialista (3 60h) 5 pontos

b) Diploma de Mestrado 10 pontos

c) Diploma de Doutorado 15 pontos

d) Produçãocientffica(máximo2trabalhospublic4dos) (2,5 PONTOS CADA) 5 pontos

e)
Orientação de Trabalhos Cientfficos (TCC, Mon grafias) av[áximo 2 0rientações) (2,5 5 pontos
PONTOS CADA)

f) Até 3 anos de efetiva atividade docente 5 pontos

g) De 4 a 6 anos de efetiva atividade docente 8 pontos

h) De 7 a 10 anos de efetiva atividade docente 10 pontos

i) A partir de 11 anos de efetiva atividade docente 15 pontos

Máximo de Pontos a Se em Obtidos 40 pontos

7.1.9.     Considerar-se-á como produção cientffi i a artigos publicados em Revistas Especializadas, Livros

e/ou Jomais se publicados a pariir de 201 3, sendo necessária a comprovação dessas publicações.

7.1.10.  0 Resultado da Avaliação Curricular erá divulgado a partir das 16 horas do dia 08/05/2018.

7.1.11.  Os candidatos que não atingirem a pontu ção mínima na prova de desempenho didático não terão

seus títulos avaliados.8.DOSRECURSOS
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8.1. A  efetivação  da  inscrição  implica na

Processo  Seletivo  Simplificado.  não  pode

desconhecimento das normas estabelecidas

8.2. A Banca Especffica  de  Avaliação  tem

acadêmico  do Processo  Seletivo,  cabendo

oconência de vícios ou erros formais na co

8.3. 0  recurso  deverá  ser  impetrado pela  p

Específica de Avaliação, no prazo de 24 (vi

do resultado.

8.4. 0 candidato deverá dar entrada no Protocol

subitem 2.2.2 deste Edital, obedecendo ao h

8.5. Compete ao Presidente da Banca Específica

demais membros para j ulgamento.

8.6. 0 recurso e o resultado de seu julgamento

dos interessados no Posto de Atendimento i]

8.7. Serão indeferidos os recursos intepost

8.8. As respostas  dos recursos  interpostos

Tefé e no site do IFAM Ccz773p#s Tefé,

8.9. 0 resultado dos recursos será no dia 10/05/2

8.10. A Comissão da Banca Específica de Avali

pós-recuso.

9.   DO RESULTADO F"AL

9.1. 0 resultado final será divulgado a partir das

no endereço eletrônico www2.ifam.edu.bi/c

MINISTÉRlo  DA EDUCAÇÃO

ROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 111
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o  tácita  das  condições  fixadas  para  a  realização  do

portanto,  sob  hipótese  alguma,  o  candidato  alegar

presente Edital.

oridade final  na  apreciação  dos  aspectos  de  conteúdo

curso fundamentado  contra suas  decisões,  somente na

ução do mesmo.

interessada  através  de Requerimemto  dirigido  a Banca

e e quatro) horas após a data marcada para a divulgação

Geral do Ccmpz4§ Tefé cujo endereço está informado no

rário de expediente da instituição.

e Avaliação aceitar o recurso impetrado e convocar a os

ela Banca Especffica de Avaliação ficarão a disposição
•ormado no subitem 2.2.2 deste Edital.

do prazo definido no subitem 8.3.

candidatos serão  disponibilizadas no mual do  C¢mpz/s

.ifam.edu.br/camDus/tefe, na área do processo seletivo.

ção é soberana, não cabendo recurso contra sua decisão

17 horas do dia 10/05/2018 no mural do Cczmp#s' Tefé e

us/tefe.

9.2. A pontuação final de cada candidato será o r

do  processo,  sendo  aprovado  aquele  que

Pontos.

9.3. Ocorrendo  empate  entre  candidatos  na  cl

seguintes critérios para desempate :

9.3.1.    Maior nota na prova de Desempenho Di

9.3.2.    Maior nota na Avaliação curricular;

9.3.3.    Maior idade,

9.4. Concluída a apuação das notas finais pela

da Comissão do Processo Seletivo proclain

valendo, para efeito de contratação a ordem

sultado do somatório dos pontos obtidos nas duas etapas

btiver  pontuação  igual  ou  superior  a  60  (SESSENTA)

ssificação  final,  serão  observados,  respectivamente,  os

ático;

omissão da Banca Especffica de Avaliação, o Presidente

á ao Diretor-Geral do  Cczmp" Tefé o Resultado Enal,

ecLzxss;úw£uüíio.                -                         Z+.
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9.5. 0 resultado final será homologado e public

2018.

10. DA CONVOCAÇÃO DOS APROVADOS

10.1.A    convocação    dos    aprovados    será    a

www2. ifam.edu.br/campus/tefe,  devendo o

quatro) horas, contado a partir da data da pu

10.2. Os convocados deverão se apresentar à Co

foi aprovado, munido da documentação cons

10.3. Após o prazo de 24 (vinte e quatro) horas,

IFAM-Ccimpw§ Tefé o direito de convocar o

10.4. Após o prazo de 24 (vinte e quatro) horas,

atendam       às       exigências       do       Edital

wh/w2.ifam.edu.br/camous/tefé, novo CO

classificados.

11. DOS REQUISITOS PARA CONTRATA

11.1. Para contratação o (a) candidato (a) dever

cópia dos seguintes documentos:

11.1.1.  Diploma, Certidão, Certificado ou Ates

exigências  para  o  exercício  do  cargo  (

exterior);

11.1.2.  Cédula de ldentidade ou Carteira Profiss

11.1.3.   C.P.F.;

11.1.4.  Título de Eleitor;

11.1.5.  Certidão de Quitação Eleitoral emitida n

11.1.6.  Certificado do Serviço Militar (sexo mas

11.1.7.  Certidão de Nascimento ou Casamento;

11.1.8.  Certidão Negativa de Débitos junto ao E

11.1.9.  Cópia da Declaração de IRPF;

11.1.10. Carteira do Orgão representativo da clas

11.1.11. Cópia da página da Carteira de Trabal

emprego;

11.1.12. Curriculum VitaeHattes ;

11.1.13. Comprovante de residência (documento

11.1.14. Fotocópia do PIsffASEP;

11.1.15. 01  (uma) foto 3x4 (recente);

L MINISTÉRIO  DA EDUCAÇÃO

PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA

CIÊNCIA E TECNOLOGiA DO AMAZONAS     EE`g'[mL
t,sTEl:É

do no Diário Oficial da União até o dia  14 de maio de

avés    de    COMUNICADO    no    endereço    eletrônico

andidato se apresentar no prazo mãximo de 24 (vinte e

licação do COMUNICADO no site.

rdenação de Gestão de Pessoas do  Ccz7#pz4s para o  qual

mte do subitem 11.1.

o candidato que não atender à convocação reservará ao

róximo candidato classificado.

aso os primeiros classificados não se apresentem ou não

será       disponibilizado       no       site       do      IFAM,

CADO de convocação dos candidatos imediatamente

ÃO

ter idade mínima de  18  anos e apresentar original com

do com o histórico do Cuso Superior, de acordo com as

evalidado,  no  caso  de  o  mesmo  ter  sido  expedido  no

onal;

site do Tribunal Superior Eleitoral;

ulino);

ário emitida pelo site da Receita Federal;

e profissional, quando houver;

o  que contém  a série,  a data de emissão  e a data do  1°.

ue contenha o CEP); Z+..
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11.1.16. Extrato de Conta Bancária (Corrente) p

11.1.17. Tipagem Sanguínea e Fator RH.

11.2. Caso  o  candidato possua  vínculo  empreg

esteja vinculado  identificando  o  cargo;  a c

natureza (nível superior, médio, intemediár

ainda, se exerce cargo de direção, fimção co

11.2.1.  Em caso de acúmulo dos cargos previst

horária semanal de ambos cargos não po

11.2.2.  A   não    apresentação    dos   comprovan

aproveitamemto do candidato aprovado,

Processo Seletivo.

12. DO CONTRATO

12.1. 0  candidato  classificado  no  presente Proc

área) será contratado por prazo deteminado

art.  4°.  da Lei  n°.  8.745/93,  podendo,  a  c

completar o período de 24 (vinte e quatro)

12.2. 0 candidato classificado assinará Contrato

Lei n° 8.745/93, alterado pela Lei n° 9.849,

prevista, sem direito a indenização.

12.3. Ao contratado aplica-se o disposto no Art.

12.4. 0 candidato só poderá iniciar suas ativida

Diário Oficial da União - DOU.

13. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

13.1. 0  candidato  que já  manteve  contrato  sob

contratado com fundamento nesta Lei, antes

do seu contrato anterior, conforme o inciso

13.2. 0  candidato  aprovado  neste  Processo  Se

seleção, podendo, a critério da Administraçã

de atuação em outro curso e/ou campzts.

13.3. No interesse da Administração, o candidat

âmbito do IFAM, distinto daquele para o q

classificação geral dos candidatos e os prazo

13.4. Caso o candidato aprovado aceite, mediant

IFAM, deixará de compor a relação dos can

sTEFÉ

a pagamento ;

iiÊ

ício,  deverá  apresentar  declaração  do  órgão  a  que  ele

ga horária  semanal  (horário  de  início  e término),  sua

o de apoio, operacional, básico ou seus equivalentes) e,

issionada, fmção gratificada ou de natureza similar.

s no artigo 37  da Constituição FedeTal, a soma da carga

erá ultrapassar 60 (sessenta) horas.

es    exigidos   nos    subitens    acima   implicará   o   não

ulando-se os atos ou efeitos decorremtes da inscrição do

sso  Seletivo  (observado  o número  de vagas para cada

por um período de até 12 q)OZE) meses, nos temos do

tério  da  Administração  do  IFAM,  ser  prorrogado  até

ses, ou seja, dois anos.

e Prestação de Serviços com este HAM, nos temos da

e 26/10/99, DOU de 27/10/99, que se extinguirá na data

1, da Lei n° 8.745/93.

es laborais após a publicação do extrato do Contrato no

a  égide  da Lei  n°  8.745/93  não  poderá  ser novamente

de decorridos 24 (vinte e quatro) meses do encerramento

do Art. 9°, da retrocitada Lei.

etivo  ficará  lotado  no  Camp#sr  para  o  qual  prestou  à

ministi-ar disciplinas de sua área de conhecimento/área

aprovado poderá ser contratado para outro Cczmp#§ no

al concorreu, observando-se rigorosamente a ordem de

estabelecidos no item 10 e subitens.

opção declarada, ser aproveitado para outro Ccz77?p#s do

idatos aprovados para o Cczj%p%§ que se inscreveu.

í7--
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13.5. Caso  o  candidato  aprovado  não  aceite,

Cczj73pw do HAM, será asseguada a sua pe

se inscreveu,  ficando facultado  ao HAM o

manifestar concordância.

13.6. A classificação do candidato no Processo S

área/disciplina, constitui mera expectativa d

observância  das  disposições  da  Lei  n°  8.7

validade do Processo Seletivo e do exclusiv

13.7.A  inscrição  no  Processo  Seletivo  implica

HAM, não cabendo ao candidato qualquer r

13.8. A pedido da Comissão da Banca Especffi

poderão ser alterados pela Comissão Organi

13.9. 0 candidato que efetivar sua inscrição terá

publicados, datas e prazos referentes a este

13.10.    Não serão fomecidos Atestados, Certifi

nota dos candidatos, valendo-se para tal a ho

13.11.     Após a homologação do resultado no Di

reaver sua documentação, no prazo máximo

13.12.     O prazo de validade do presente Edital

período, de acordo com a Lei n° 8.745, de 0

27/10/99, e, art. 4°. da Portaria lnteministe

13.13.     Considerando  o   §   3°,   do  artigo  2°,

28.10.2009,  e  considerando  que  a  exigên

aprovado, receberá a remuneração descrita n

13.14.     Os casos omissos serão resolvidos pela

em conjunto com a Comissão da Banca Esp

13.15.    Elege-se  o  foro  da  Justiça Federal  em

Edital.

AILDO

Portaria n° 523 d

ROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 111
IÊNCIAETECNOLOGIADOAMAZONAS      ||     #W=ZFEm"
JS TEl:É

ediante  opção  declarada,   ser  aproveitado  para  outro

anência na ordem de classificação para o Cczmp#sr que

aproveitamento  do  próximo  candidato classificado  que

1etivo fora do número de vagas estipulada no Edital, por

direito à contratação, ficando este ato, condicionada à

5/93,  da  rigorosa  ordem  de  classificação,  do  prazo  de

inteTesse e conveniência da Administração.

a  aceitação  irrestrita  das  condições  estabelecidas  pelo

curso quanto às normas contidas neste Edital.

a de Avaliação,  as datas e prazos contidos neste Edital

adora do Processo Seletivo Simplificado.

a obrigação de se manter informado sobre todos os atos

ocesso Seletivo.

ados ou Ceftidões relativos à habilitação, classificação e

ologação do resultado final no Diário Oficial da União.

io Oficial da União o candidato não classificado poderá

e até 60 (sessenta) dias.

erá de 01 (um) ano, prorrogado uma única vez, por igual

/12/93, alterada pela Lei n° 9.849, de 26/10/99, DOU de

al n° 149/2011, DOU de 13/06/2011

a  ORHNTAÇÃO  NORMATIVA  SRII/nff  N°  5,  de

ia  mínima  deste  Edital  é  a  Graduação,  o  candidato

subitem 3.2.1, acrescida dos benefícios.

omissão do Processo Seletivo do IFAM - Cczmp%s Teíé

cíficas de Avaliação.

Manaus-AM para  dirimir  as  dúvidas  resultantes  desse

R-GERAL
02 de abril de 2014
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USTEFÉ

PARA CONTRATAÇÃO DE PROFESSOR SUBSTITUTO

EDITAL N°. o05, D
' 24 DE ABRIL DE 2018.

CRON GRAm

ATmADEs DATAS

PublicaçãodeEditalnositehttpwwww2.ifam.edu.+/campus/tefe 24/04/2018

Publicação de Edital no DOU 24/04/2018

Inscrições (SohffiNTE NO CAjl4P L7S)
24/04/2018 a30/04/2018

Divulgação da Relação de Candidatos lnscritos, a p
4rtirdal6h

02/05/2018

PrazoderecusocontraaRelaçãodecandidatoshicritos, até às 17h 03/05/2018

Resultado Final da Relação de Candidatos hscritos,a partir da 09h 04/05/2018

Sorteio do Tema para a Prova de Desempenho Didá
[ico às l0h

04/05/2018

Divulgação do Tema para a Prova de Desempenho
Pidático,apartirdasl0h

04/05/2018

Divulgação do Local e Cronograma da Prova de De
§empenhoDidático,apartirdasl0h

04/05/2018

Prova de Desempenho Didático 07/05/2018

ResultadodaprovadeDesempenhoDidático,apariir das 16h 08/05/2018

hterposiçõesdeRecursosdaprovadeDesempenhq' Didático, até às 17h 09/05/2018

Resultado da Avaliação Curricular, a partir das 16h 08/05/2018

hterposições de Recusos da Avaliação Curricular,
Fté às i7h

09/05/2018

Resultado da Prova de Desempenho Didático, após+ecursos, a partir das 16 h 10/05/2018

Resultado da Avaliação Curricular, após recursos, apartir das 16 h 10/05/2018

Resultado Final, a partir das 16h 10/05/2018

Homologação do Resultado Final no DOU 14/05/2018

Convocação dos candidatos aprovados no site do IF
AMcampusTefé

15/05/2018

Apresentação dos convocados 16/05/2018

EiE
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ANEXO 11

PRocEsSO SELETIVO slmLIFlc

EDITAL N°. oo5,

FICHA DE

0 PARA PROFESSOR SUBSTITUTO

DE ABRIL DE 2018.

INSCRiçÃO

IDENTIFICAÇÃO DO (A) CANDIDATO (A)
1

NOME DO (A) CANDIDATO (A):

FOEMAÇÃO:

CPF: RG.:

ENDEREÇO
ENDEREÇO:

BAIRRO:                                                                       l   cIDADE: l   cEP:

TEIEFONES:  RES Í       `                                                                              CÉL:í     \                                          coM:Í       )

E-MAIL:

ÁREA

ÁREA: (    )AGRONomA/clÊNCIAS AGRÃRIAs

TefiAssriatua

i",             de                                      de2018docandidato

EDITAL N°. 005, DE
1Í3DEABRILDE2oi8.

FicHADEiNSCR¥iÃXo°-]VviACANDiDATo-
ConffROVANT   DE INscRIÇAO

Nomedoc
rdidato(a):

CPF:                                    Área: Data da inscrição:

Assriatua r

Teféespon AM,iável pela riscde                                                de 2018.rição

SIAPE:
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PRoCESSo SELETIVo SII\mLIFICADo p CONTRATAÇÃO DE PROFESSOR SUBSTITUTO

EDITAL N°. 005, D 24 DE ABRIL DE 2018.

PROVA DE DESE ENHODIDÁTICO

CANDIDATO (A):
CAMPUS:
ÁREA0ISCIPLNA:
DATA:                                          |  HORA:                           |

-clo:                                    l  TÉRI,mJO:

TEmDAAULA:

01. QUANTO AO PLANO DE AULA SM EMPARTE NÃO
1.1. Os objetivos estão claros.

1.2. Os objetivos estão adequados ao tema sorteado.

1.3. Apresenta metodologia coerente com os objetivos de nsino.

1.4. Prevê, nos procedimentos, os três elementos essenciai da aula (início,
desenvolvimento e integração).
1.5. Propõe avaliação de acordo com os objetivos.

1.6. Os recursos didáticos estão adequados à metodologia aos objetivos
propostos.

02. QUANTo Ao DESEnmENHo SM EM PARTE NÃO
2.1. Expressa-se com clareza.

2.2. Demonstra segurança.

2.3. Aplica metodologia coerente com o conteúdo.

2.4. Desenvolve o conteúdo de forina contextualizada.

2.5. Desenvolve a au]a com movimentação e postura adeq ados.

o3. QUANTo Ao llESENvoLvmfflNTo Do coNT ÚDO SIM EM PARTE NÃo
3.1. Demonstra domínio do conteúdo.

3.2. Desenvolve o(s) conteúdo(s) de foma clara.

3.3 . Desenvolve o conteúdo na sequência apresentada no p anejamento.

3.4. Fomula exemplos significativos.

3.5. Usa teminologia técnica adequada.

3.6. Estabelece relações entre o tema e outros conheciment S.

o4. QUANTo Ao APRovEITAMENTo Do TEnm]o SM EMPARTE NÃO
4.1. Desenvolve sua aula de forma adequada em relação a tempo.

4.2. Aproveita os momentos iniciais e/ou finais da aula par realizar uma síntese.

4.3. Obedece ao tempo de aula estipulado no edital.

4.4. Cumpre as etapas previstas no plano.

05. QUANTO AOS RECURSOS DIDÁTICOS SIM EMPARTE NÃO
5.1. São preparados adequadamente.
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5.2. São utilizados adequadamente. -11111111111111±-
5.3. São adequados para o ensino do tema.

5.4. São utilizados corretamente no âmbito técnico.

OBSERVAÇÕES DO AVALIADOR:
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PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO P

EDITAL No. oo
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ANEXO IV

CONTRATAÇÃO DE PROFESSOR StJBSTITUTO

24 DE ABRIL DE 2018.

FIcmcmTE"ospAR|1 AVALIAÇAO CURRICULAR

NOME CANDIDATO (A) :

ÁREA0ISCIPLINA:

CRITÉRIO - 1: TITULAÇÃO PONTUAÇÃ0 PONTUAÇA0 0BTIDA

a) Certificado de Especialização (360 h). 5 pontos

b) Diploma de Mestrado. 10 pontos

c) Diploma de Doutorado. 15 pontos

d)ProduçãoCientffica(máximo2trabalhospublicadbs)-
5 pontos

(2,5 pontos cada).

e) Orientação de Trabalhos Cientfficos (TCC,

a).
5 pontos

Monografias) (máximo 2 orientações) (2,5 pontos ca

CRITERIO -2: ATIVIDADE DOCEN.TE PONTUAÇÃO PONTUAÇÃO OBTIDA

f) Até 3 anos de efetiva atividade 5 pontos

g) De 4 a 6 anos de efetiva atividade 8 pontos

h) De 7 a 10 anos de e£etiva atividade 10 pontos

1) A partir de 11 anos de efetiva atividade 15 pontos

TOTAL:

Tefé (AM),  .+.........  de  ................,.......,.,...+.....  de 2018.

A COMISSAOPresidente:



Membro:
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PARA CONTmTAÇÃO DE PROFESSOR
ITUTO

pRoCESS o SELETIVo slmLHICADO

EDITAL No

ATA D0 SORTEIO DOS TEMAS

dias  do mês  de

horas, reuniram-se no do Campus

24 DE ABRIL DE 2018.

A pRovA DE DESEmENHo DIDÁTlco

do ano de dois mil e dezessete, às _ (-
do lnstituto Federal de

Educação,         Ciência        e        Tecnologia        d

Rua

dos     temas     a     serem     abordados     na    Prov

Amazonas         -         IFAM,         localizado        a

/AM.   realizou-se   o   sorteio

de     Desempenho     Didático     para     o     Cczmpzfs'

conforme item 6 e subitens do EDITAL N°.              ,

ain     conduzidos     pelo(a)     servidor(a)

SIAPE

de                                                de                     .     Os

Tabamos    for

Coordenação   de   Gestão   de   Pessoas    do    Ccz 'PuS

servidores(as)

Inicialmente, fez-se a leitura dos temas a serem s

Áreaoiscipiina:

Tema:

SIAPE

-  Chefe  da

e   pelos(as)

e,

rteados de acordo com as áreas/disciplinas. A saber:

estavain devidamente impressos, recortados e dob

campus, área/disciplina. Desta foma, teve ini'cio

um tema único para cada área/disciplina para cada

.  Os temas

ados dentro de envelopes devidamente etiquetados por

sorteio, que seguiu a ordem do Edital, sendo sorteado

ia de prova, conforme quadro abaixo.

Z}
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ÁREAsmlsclpLINAs TEMA (É) SORTEADO DATA DA PROVA

Ao final do sorteio a Chefe da Coordenação Gestão de Pessoas agradeceu a presença de todos e

deu   por   encerrado   o   sorteio,   ao   qual

lida e aprovada, segue assinada pelos presentes.secretariei e registrei a presente Ata que, apó

NOM RG ASSINATtJRA
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TABELA COM TEMAS DA PROV

EDITAL N° 005, DE

TEMAS PARA A PROVA

L MINISTÉRIO  DA EDUCAÇÃO
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XOVI

DIDÁTICA A SEREM SORTEAI)OS

24 DE ABRIL DE 2018.

E DESEmENHo DiDÁTico

ÁREA TEmsPAFAAPROVAi]EDESEmENHoDiDÁTico
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1.    Culturas       uais-Tipo decultivos;

2.    Culturas      uais -Determinação do ponto de colheita e perdas;
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