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1 - DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES: 

 

A Pró-Reitoria de Ensino, juntamente com a coordenação do Projeto 

Atendimento Educacional Especializado – Deficiência Intelectual, no uso de suas 

atribuições, torna público o Edital para a contratação de pessoal, em caráter emergencial 

e tempo determinado para atender às necessidades temporárias do referido projeto da 

Universidade Federal de Pelotas, SECADI/MEC. 

 

2 – DAS ATRIBUIÇÕES: 

 

O presente Edital objetiva a contratação, por tempo determinado, de 

profissionais para atuarem em atividades relativas ao curso de aperfeiçoamento em 

Atendimento Educacional Especializado – DI, a ser oferecido em EAD para professores 

da rede básica de ensino visando qualificar a prática pedagógica e a inclusão  

desenvolvida na rede. 

 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA DOS CARGOS: 

Função Atividade Desenvolvida 

Secretário 

Atividades administrativas do projeto: controle acadêmico nos sistemas da 

universidade, cronogramas, organização de encontros. - Inscrições dos cursistas 

no SIMEC 

-Contato com cursistas/formadores/coordenação  

- Mandar correspondências e e-mails 

- Atividades Administrativas em geral referentes ao curso 

- Outras atividades relativas ao funcionamento do curso 

Técnico de AVA 

Profissional especialista em tecnologias de informação, em engenharia de redes, 

computação e informática, com conhecimento da plataforma Moodle. Implantação 

e utilização do AVA. É responsável pelo planejamento, implantação e 

acompanhamento da infraestrutura necessária para o acesso ao curso pelos alunos. 

– Suporte técnico dos cursistas 

- Suporte técnico dos formadores na inserção dos materiais instrucionais; 

- Suporte técnico dos tutores 

- Avaliação dos acessos no sistema AVA pelos cursistas 



Função Atividade Desenvolvida 

- Outras atividades relativas ao funcionamento do curso 

Programador 

Desenvolvimento site e organização de banco de dados para os processos de 

inscrição e matrículas. Manutenção do site- Desenvolvimento, Organização e 

Atualização do site 

- Desenvolvimento de programa para acesso às aulas online 

- Manutenção e suporte técnico da rede 

- Outras atividades relativas ao funcionamento do curso 

Designer gráfico e 

educacional  

Desenvolver recursos para web: site, fanpage e twiter, diagramar materiais. 

Desenvolver e organizar a estruturação educacional dos módulos, materiais 

instrucionais, slides, vídeo aulas- suporte técnico dos formadores na produção de 

slides e vídeo-aulas 

- organização e estruturação educacional dos módulos, materiais instrucionais, 

slides, vídeo-aulas 

- criação e atualização de redes sociais (facebook) 

- criação de layout de rede social, site e AVA 

- Outras atividades relativas ao funcionamento do curso 

 

 

3 - DA REMUNERAÇÃO 

Função Remuneração 

Secretário 9.900,00, sendo três pagamentos de 3.300,00  

Técnico de AVA 6.600,00 sendo três pagamentos de 2.200,00  

Programador 7.200,00 sendo três pagamentos de 2.400,00  

Designer gráfico e 

educacional  
7.200,00 sendo três pagamentos de 2.400,00  

 

Os pagamentos serão realizados por RPA (recibo de pagamento autônomo) ao 

final de cada dois meses de cumprimento das atividades. 

 

4 – DAS VAGAS, CARGA HORÁRIA, PERÍODO DE ATUAÇÃO E 

REQUISITOS PARA INSCRIÇÃO NA SELEÇÃO 

 

Serão contratados quatro profissionais para atuarem pelo período destacado, com 

carga horária semanal de 30 horas. Poderão participar profissionais que preencham os 

requisitos abaixo: 

 

                                               



Função 
vaga

s 

Período de atuação Requisitos para inscrição 

Secretário 01 

 Novembro de 2017 a abril 

de 2018 

 . diploma de técnico em administração ou 

relativo 

. experiência em ambientes virtuais de 

aprendizagem e cursos em EAD 

. experiência em rotinas de secretaria 

 

Técnico de 

AVA 
01 

De novembro de 2017 a 

abril de 2018 

. formação em tecnologia de informação ou 

relativo 

. experiência em ambientes virtuais de 

aprendizagem e cursos em EAD 

 

Programador 01 

De novembro de 2017 a 

abril de 2018 

Formação em programação ou relativo 

. experiência em desenvolvimento de sites, 

programas e redes 

. experiência em ambientes virtuais de 

aprendizagem e cursos em EAD 

Designer 

gráfico, digital 

e educacional  

01 

De novembro de 2017 a 

abril de 2018 

. formação em design gráfico e/ou digital 

. experiência em ambientes virtuais de 

aprendizagem e cursos em EAD 

 

 

5 - DOS PROCEDIMENTOS E PERÍODO DE INSCRIÇÃO: 

 

  É obrigatório o preenchimento do Requerimento de Inscrição, obtido na página 

(site) do Núcleo de Acessibilidade e Inclusão: http://wp.ufpel.edu.br/nai/ , o qual deverá 

será impresso e entregue acompanhado de: 

a)   Fotocópia simples dos seguintes documentos: Certificados e diplomas  que 

comprovem a formação exigida no item 4, acompanhados dos documentos 

originais.  

b)   Uma fotografia recente no tamanho 3x4. 

As inscrições ao processo de seleção estarão abertas no dia 09 de novembro de 

2017 das 09h às 16h, impreterivelmente. O candidato poderá dirigir-se pessoalmente ao 

Núcleo de Acessibilidade e Inclusão ou enviar a documentação e requerimento de 

inscrição devidamente preenchido e assinado para o endereço especificado no item 7 

deste edital, via Correio (SEDEX), desde que a entrega no destino aconteça até o dia e 

horário das inscrições. 

             Não serão aceitas inscrições fora do prazo estipulado acima. 

 

 

 

 



  

6 - LOCAL DAS INSCRIÇÕES: 

 

             Os itens especificados no item 5 deverão ser entregues no Núcleo de 

Acessibilidade e Inclusão,  Campus II da UFPEL - Sala 110, endereço: Rua Almirante 

Barroso, 1.202, Centro - Pelotas. 

  

7 - DA HOMOLOGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES 

 

             A lista de inscrições homologadas estará disponível no dia 10 de 

novembro, até às 18h, no site do Núcleo de Acessibilidade e Inclusão: 

http://wp.ufpel.edu.br/nai/ 

             Candidata(o) cuja inscrição não tenha sido homologada poderá 

apresentar recurso à Comissão de Seleção (pelo e-mail: aeeufpel2017@gmail.com) no 

dia 10 de novembro de de 2017 até as 24:00.  

             Os recursos serão julgados pela Comissão de Seleção, que divulgará o 

resultado no dia 13 de novembro de 2017 até às 17h. pelo site do NAI: 

http://wp.ufpel.edu.br/nai/ 

             Maiores informações poderão ser solicitadas pelo email 

aeeufpel2017@gmail.com ou pelo telefone (53) 32844305 

  

8 - DO PROCESSO DE SELEÇÃO: 

 

             O Processo de Seleção será através de entrevista conduzida pela banca de 

seleção. 

A entrevista  abordará os seguintes aspectos: 

             a) Disponibilidade de tempo para a jornada de trabalho no atendimento 

das demandas do Projeto de Aperfeiçoamento em Atendimento Educacional 

Especializado;              b) Conhecimento sobre os serviços relacionados neste 

edital .  

c) Conhecimentos sobre o desenvolvimento de cursos em EAD e 

ambiente virtual de aprendizagem 

 

             As entrevistas serão realizadas na data provável de 14 de novembro de 

2017. O local e os horários das entrevistas serão divulgados no momento da 

homologação final dos inscritos. 

 

 

 9 - DA DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS E RECURSOS 

              

mailto:aeeufpel2017@gmail.com
mailto:aeeufpel2017@gmail.com


Os resultados serão divulgados no dia 16 de novembro. Após a publicação dos 

resultados,  o candidato poderá apresentar recurso à Comissão de Seleção (pelo e-

mail:aeeufpel2017@gmail.com) até o dia 17  de novembro.  As respostas a estes 

recursos e o resultado final serão divulgados até o dia 20 de novembro de 2017  no site 

do NAI: http://wp.ufpel.edu.br/nai/ 

  

10- DA COMISSÃO DE SELEÇÃO 

 

 A Comissão de seleção será composta por servidores da UFPel, num total de 

três membros.   

  

Pelotas, 08 de novembro de 2017 

    

Rita de Cássia  Rodriguez  

  Coordenadora dos projetos AEE 

 

Maria de Fátima Cóssio 

Pró-Reitora de Ensino 
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