
 

 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO DE JANEIRO 

 
EDITAL COMPLEMENTAR Nº 01 DO EDITAL Nº 29/2017 

PROCESSO DE SELEÇÃO INTERNA DE APOIO ADMINISTRATIVO E ACADÊMICO PRONATEC 

 

O Reitor do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro - IFRJ, no uso de 
suas atribuições legais, torna público o Edital Complementar Nº 01 do Edital Nº 29/2017 do Processo 
Seletivo Simplificado para a seleção de profissionais bolsistas internos para atuarem na função de Apoio 
Administrativo/Financeiro e Apoio Acadêmico, para os cursos no âmbito do Programa Nacional de Acesso ao 
Ensino Técnico e Emprego – PRONATEC e Subprogramas Rede e-Tec Brasil e PROFUNCIONÁRIO, no Núcleo de 
Educação à distância do campus Pinheiral, que altera o dispositivo a seguir.  

1. Retifica o item 7.2. 

Onde se lê: 
7.2 A Análise de Currículo, de caráter classificatório e eliminatório, será realizada pela Banca Examinadora 
designada pela Diretoria de Educação a Distância, com base na tabela de pontuação a seguir: 

ESPECIFICAÇÃO DOS TÍTULOS  PONTOS POR ITEM  
Titulação legal mínima exigida para inscrição neste Processo Seletivo 

Titulação Acadêmica obtida em Instituição de Ensino reconhecida pelo MEC (até o máximo de 50 pontos)  
a) Graduação: Curso de Graduação completo 5,0 pontos 
b) Aperfeiçoamento (mínimo 180 h) 3,0 pontos  
c) Pós-Graduação lato sensu (Especialização - 360 h) 10,0 pontos 
d) Pós-Graduação stricto sensu (Mestrado/Doutorado) 20,0 pontos 
e) Curso Técnico na área para a qual concorre  15,0 pontos 

Experiência comprovada em cargos administrativos relacionados à área para a qual concorre (até o máximo de 5 
pontos)  
a) Em funções administrativo-pedagógicas em instituições de ensino (descrever brevemente essa 
função/atividade no Currículo Vitae)  

0,5 pontos por ano  

b) Em atividades profissionais específicas à área a que concorre (anexar breve descrição da 
função/atividade)  

1,0 ponto por ano  

 
 
Leia-se: 
7.2 A Análise de Currículo, de caráter classificatório e eliminatório, será realizada pela Banca Examinadora 
designada pela Diretoria de Educação a Distância, com base na tabela de pontuação a seguir: 

ESPECIFICAÇÃO DOS TÍTULOS  PONTOS POR ITEM  
Titulação legal mínima exigida para inscrição neste Processo Seletivo 

Titulação Acadêmica obtida em Instituição de Ensino reconhecida pelo MEC (máximo de 50 pontos)  
a) Graduação: Curso de Graduação completo 15,0 pontos 
b) Aperfeiçoamento (mínimo 180 h) 3,0 pontos  
c) Pós-Graduação lato sensu (Especialização - 360 h) 10,0 pontos 
d) Pós-Graduação stricto sensu (Mestrado/Doutorado) 20,0 pontos 
e) Curso Técnico na área para a qual concorre  5,0 pontos 

Experiência comprovada em cargos administrativos relacionados à área para a qual concorre (máximo de 5 pontos)  
a) Em funções administrativo-pedagógicas em instituições de ensino (descrever brevemente essa 
função/atividade no Currículo Vitae)  

0,5 pontos por ano  

b) Em atividades profissionais específicas à área a que concorre (anexar breve descrição da 
função/atividade)  

1,0 ponto por ano  
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