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EDITAL Nº 56/2019 

PROCESSO SELETIVO PARA O PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU 
ESPECIALIZAÇÃO EM DOCÊNCIA PARA A EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 

 
O Reitor do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro (IFRJ), no uso de 

suas atribuições legais, torna público o presente Edital contendo as normas referentes ao Processo Seletivo 
para o Programa de Pós-graduação Lato Sensu em Docência para a Educação Profissional e Tecnológica no 
campus Engenheiro Paulo de Frontin, do IFRJ. 

 
1. DO CURSO, DO PÚBLICO-ALVO E DAS VAGAS 
1.1 O curso de Pós-graduação Lato Sensu em Docência para a Educação Profissional e Tecnológica destina-

se a Docentes da Carreira do Magistério do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico (EBTT), Técnicos 
Administrativos em Educação e profissionais que pretendam ingressar na carreira EBTT no âmbito dos 
Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia, todos portadores de diploma de curso de 
Graduação (Bacharelado, Licenciatura ou Superior de Tecnologia) reconhecidos pelo MEC.  

1.2  O curso, ofertado na modalidade a distância, fundamenta-se na necessidade de formação continuada 
para profissionais que queiram aprofundar ou ampliar sua formação inicial, por meio de uma visão 
crítica, de forma a possibilitar o desenvolvimento de suas competências na Educação Profissional e 
Tecnológica, e será ofertado pelo campus Engenheiro Paulo de Frontin, do IFRJ. 

1.3 O Curso tem a duração prevista de um ano, incluindo o tempo de elaboração do trabalho de conclusão 
de curso. A sua carga horária é de, no mínimo, 360 horas. 

1.3.1 As informações adicionais sobre o curso poderão ser consultadas na seção sobre cursos de pós-graduação 
na página do IFRJ, na Internet, https://portal.ifrj.edu.br/cursos-pos-graduacao/lato-sensu. 

1.4 O IFRJ oferecerá 110 (cento e dez) vagas para o curso, que não possui mensalidades nem taxa de 
matrícula. Na existência de lista de espera, os candidatos poderão ser chamados, condicionada a 
inclusão no curso à disponibilidade de recursos. 

1.5  Serão admitidos pedidos de Impugnação do Edital, desde que devidamente fundamentados e interpostos 
até a data prevista no Anexo I - Cronograma a este Edital pelo e-mail recursosconcursos@ifrj.edu.br. 

 
2.  DA INSCRIÇÃO 
2.1 As inscrições para o Processo Seletivo estarão abertas no período indicado no Anexo I - Cronograma, e 

deverão ser realizadas pelo preenchimento do formulário disponível na página do IFRJ, na Internet: 
https://portal.ifrj.edu.br/processo-seletivo-pos-gradua%C3%A7%C3%A3o/lato-sensu. 

2.2 Não serão aceitos pedidos de inscrição em caráter condicional, por via postal, fax, intempestivo, 
incompleto ou de modo diverso ao previsto neste Edital.  

2.3  A Homologação Preliminar das Inscrições será divulgada no dia indicado no Anexo I – Cronograma, após 
às 18h, na página do IFRJ, na Internet, https://portal.ifrj.edu.br/processo-seletivo-pos-
gradua%C3%A7%C3%A3o/lato-sensu. 

2.4 Serão admitidos recursos, desde que devidamente fundamentados, quanto a homologação preliminar 
das inscrições, que poderão ser interpostos nos dias indicados no Anexo I - Cronograma, através do e-
mail: recursosconcursos@ifrj.edu.br. 

2.5 O IFRJ não se responsabiliza por pedidos de recurso não recebidos devido a fatores de ordem técnica 
que prejudiquem os computadores ou impossibilitem a transferência dos dados, a falhas de 
comunicação ou ao congestionamento das linhas de comunicação. 

2.6 A Homologação Final das Inscrições será divulgada no dia indicado no Anexo I - Cronograma, na página 
do IFRJ, na Internet, https://portal.ifrj.edu.br/processo-seletivo-pos-gradua%C3%A7%C3%A3o/lato-
sensu. 

 
3. DO PROCESSO SELETIVO  
3.1       Para fins de preenchimento das vagas, serão adotados os seguintes critérios: 

a) Prioritariamente, serão classificados os Docentes do quadro permanente do IFRJ em exercício, não 
licenciados e que não possuam a formação inicial ou o reconhecimento de saberes profissionais em 
processos destinados à formação pedagógica ou à certificação da experiência docente previstos na 
Resolução CNE/CEB nº 6 de 20 de setembro de 2012, obedecendo a ordem de inscrição. 

b) Havendo vagas não preenchidas, após o esgotamento do público mencionado no item “a”, serão 
classificados os Técnicos Administrativos do quadro permanente do IFRJ em efetivo exercício, 
obedecendo a ordem de inscrição. 
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c) Havendo vagas não preenchidas, após o esgotamento dos públicos mencionados nos itens “a” e “b”, 
serão classificados, na seguinte ordem, os Docentes e Técnicos Administrativos de outras Instituições 
de Ensino, e, posteriormente, profissionais que pretendam ingressar na carreira do Magistério no Ensino 
Básico, Técnico e Tecnológico (EBTT) no âmbito dos Institutos Federais de Educação, Ciência e 
Tecnologia, obedecendo a ordem de inscrição. 

3.2      A documentação e as informações prestadas pelo candidato serão de inteira responsabilidade do 
mesmo, sendo passível de exclusão do processo seletivo aquele que fornecer dados comprovadamente 
inverídicos. 

 
4. DA CLASSIFICAÇÃO FINAL 
4.1 Os candidatos serão classificados por ordem de inscrição no curso, considerando os critérios 

estabelecidos no item 3.1 deste Edital. 

4.2 O Resultado Preliminar do Processo Seletivo será divulgado no dia indicado no Anexo I – Cronograma, 
após às 18h, na página do IFRJ, na Internet, https://portal.ifrj.edu.br/processo-seletivo-pos-
gradua%C3%A7%C3%A3o/lato-sensu. 

4.3      O candidato que não preencher os campos obrigatórios do formulário de inscrição será sumariamente 
eliminado do processo seletivo.  

4.4  Serão admitidos recursos, desde que devidamente fundamentados, quanto ao resultado preliminar, que 
poderão ser interpostos nos dias indicados no Anexo I - Cronograma, através do e-mail: 
recursosconcursos@ifrj.edu.br. 

4.5 O IFRJ não se responsabiliza por pedidos de recurso não recebidos devido a fatores de ordem técnica 
que prejudiquem os computadores ou impossibilitem a transferência dos dados, a falhas de 
comunicação ou ao congestionamento das linhas de comunicação. 

4.6 O Resultado/Classificação Final será divulgado no dia indicado no Anexo I - Cronograma, na página do 
IFRJ, na Internet, https://portal.ifrj.edu.br/processo-seletivo-pos-gradua%C3%A7%C3%A3o/lato-sensu. 

 
5.  MATRÍCULA 
5.1 A matrícula dos candidatos classificados será realizada no período indicado no Anexo I, das 10 às 16 

horas, na Secretaria de Graduação e Pós-Graduação do IFRJ Campus Engenheiro Paulo de Frontin.  

5.2 O candidato deverá apresentar os seguintes documentos para a matrícula: 

I. Duas fotos recentes, tamanho 3×4; 

II. Original e cópia da Carteira de Identidade; 

III.  Original e cópia do CPF; 

IV. Original e cópia do título de eleitor e do comprovante de votação da última eleição; 

V. Original e cópia do registro civil (nascimento ou casamento); 

VI. Original e cópia do Certificado do Serviço Militar Obrigatório (certificado de reservista), para 
candidatos do sexo masculino; 

VII. Original e cópia do Diploma de Graduação; 

VIII. Comprovante de Vínculo (contracheque ou Declaração da Chefia Imediata emitidos até 3 meses antes 
da data da matrícula) com o Instituto Federal do Rio de Janeiro ou outra Instituição de Ensino (caso 
se enquadre). 

5.3 A ausência de quaisquer um desses documentos implicará na não realização da matrícula. 

5.4 Será considerado desistente o candidato classificado que não efetuar a matrícula no período e horário 
estabelecidos. 

5.5 Havendo desistências da matrícula serão chamados os candidatos, obedecendo à ordem geral de 
classificação, durante o período máximo de 30 dias corridos após o início das aulas. 

 
6. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
6.1 Para o cumprimento dos horários previstos neste Edital, levar-se-á em consideração o horário oficial de 

Brasília/DF. 

6.2 O IFRJ reserva-se o direito de ampliar o número de vagas ofertadas, caso haja disponibilidade 
institucional. 

6.3 Não será permitido o trancamento da matrícula e/ou disciplinas no primeiro semestre do curso. 

6.4 Não é permitida a presença de ouvintes nas disciplinas ofertadas pelo curso. 
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6.5 O processo seletivo será realizado sob a responsabilidade da Diretoria Adjunta de Acesso, Concursos e 
Processos Seletivos-DACPS.  

6.6 Os resultados só terão validade para as etapas de seleção a que se refere o presente Edital. 

6.7 Todas as informações disponibilizadas na Internet, na página do IFRJ, bem como as normas 
complementares, os Formulários de Recurso e os Avisos Oficiais constituem normas que complementam 
este Edital. 

6.8 A inscrição do candidato implicará o conhecimento e a tácita aceitação das normas e condições 
estabelecidas neste Edital, em relação às quais ele não poderá alegar desconhecimento. 

6.9 O Resultado Final do presente Processo Seletivo será homologado pelo Reitor do Instituto Federal de 
Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro. 

6.10 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 a gerar 
direitos ou obrigações em relação aos interessados. 

6.11 Os casos omissos e as situações não previstas neste Edital serão analisados pela Diretoria Adjunta de 
Acesso, Concursos e Processos Seletivos, com anuência da Pró-Reitoria de Pesquisa, Inovação e Pós-
graduação, e encaminhadas à Reitoria para definição. 

6.12 Fica eleito o foro da Justiça Federal da cidade do Rio de Janeiro, com exclusão e renúncia de qualquer 
outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir questões oriundas do presente processo seletivo. 
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ANEXO I 
 

CRONOGRAMA GERAL DO PROCESSO SELETIVO 
 

ETAPAS DO PROCESSO SELETIVO DATA 

Período de Solicitação de Impugnação do Edital 11 e 12/11/2019 

Inscrição 14/11 a 06/12/2019 

Divulgação da Homologação (preliminar) das Inscrições 12/12/2019 

Recurso contra a Homologação (preliminar) das Inscrições 13 e 16/12/2019 

Divulgação da Homologação (final) das Inscrições 18/12/2019 

Resultado (preliminar) do Processo Seletivo 14/01/2020 

Recurso contra o Resultado (preliminar) do Processo Seletivo 16 e 17/01/2020 

Resultado/Classificação Final 23/01/2020 

Matrícula 27/01 a 07/02/2012 

Início das aulas 15/02/2020 

Prazo máximo para reclassificação Até 30 dias após o início das aulas 
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