
Edital CONIF/AI Nº 11, de 16 de dezembro de 2021

CHAMADA PÚBLICA PARA SELEÇÃO DE DOCENTES DA REDE FEDERAL DE EDUCAÇÃO
PROFISSIONAL, CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO

INTERNACIONAL SOBRE COMPETÊNCIAS DIGITAIS E ELABORAÇÃO DE MATERIAIS
DIDÁTICOS PARA O ENSINO ONLINE

O Conselho Nacional das Instituições da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e
Tecnológica (Conif) torna público o processo para seleção de docentes da Rede Federal de
Educação Profissional, Científica e Tecnológica para participação no Curso Internacional sobre
Competências Digitais e Elaboração de Materiais Didáticos para o Ensino Online.

1. DO OBJETIVO

1.1 O presente Edital tem por objetivo selecionar 7 (sete) docentes da Rede Federal de
Educação Profissional, Científica e Tecnológica, para participar no curso Curso Internacional
sobre Competências Digitais e Elaboração de Materiais Didáticos para o Ensino Online.

2. DA AÇÃO

2.1 Esta ação é resultante do esforço concertado da Organização dos Estados
Ibero-americanos (OEI), organismo de cooperação multilateral composto por 23 países de
língua espanhola e portuguesa, e do Grupo PROEDUCA, referência em educação online da
Espanha, para capacitação de professores de ensino superior ibero-americanos em
metodologias para o EAD e no uso e aproveitamento didático dos recursos tecnológicos;

2.2 O curso será  ofertado gratuitamente, em março de 2022.

2.3 O processo seletivo será regido por este edital e estará a cargo de comissão de seleção
estabelecida pelo Conif, que coordenará o processo de seleção e divulgará as informações
necessárias;

2.4 O Conif não se responsabiliza pela execução do curso, que é de inteira responsabilidade da
OEI, do Grupo PROEDUCA e da Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica do Ministério
da Educação (SETEC/MEC).

2.5 Informações adicionais serão disponibilizadas posteriormente pelos parceiros do Conif
responsáveis pela ação.

3. DAS VAGAS

3.1 Serão disponibilizadas 7 (sete) vagas;



3.2 O cadastro de reserva constará de até 3 (três) candidatos;

3.3 Reserva-se ao Conif o direito de, caso venha a haver vagas ociosas, distribuí-las conforme
critérios estabelecidos pela comissão de avaliação, que será composta pelo Conif.

4. DOS REQUISITOS DE PARTICIPAÇÃO

4.1 São requisitos para participação neste Edital:

a) ser docente EBTT - ativo permanente dos Institutos Federais de Educação, Ciência e
Tecnologia, dos Centros Federais de Educação Tecnológica de Minas Gerais e do Rio de Janeiro
ou do Colégio Pedro II;

b) não estar afastado ou gozando qualquer tipo de licença durante a presente seleção e/ou
durante a execução da formação;

c) ter disponibilidade para participar das aulas e atividades propostas no curso

5.DAS ATRIBUIÇÕES DO CANDIDATO

5.1 Participar integralmente das aulas e atividades propostas nos cursos;

5.2 Participar das atividades de avaliação da ação realizadas pelo Conif ou pelos parceiros
envolvidos.

6. DA INSCRIÇÃO

6.1 O(A) candidato(a) deve submeter sua inscrição exclusivamente por meio do formulário de
inscrição devidamente preenchido, até 23h59, horário de Brasília (-3 GMT), do dia 27 de
dezembro de 2021, data limite para envio de inscrições, conforme cronograma constante no
item 8.1 deste Edital, incluindo os seguintes documentos:

a) formulário de inscrição devidamente preenchido pelo(a) candidato(a) - disponível em:
https://forms.gle/oxtK2upjKdE7SBXn7;

b) declaração ou documento da instituição de origem do candidato que comprove o
atendimento do requisito previsto no item 4.1.a;

c) termo de consentimento e liberação de informações e imagens disponível no formulário de
inscrição;

6.2 A cópia do documento descrito no item 6.1.b deve ser inserido em formato PDF, em
arquivo único, no próprio formulário de inscrição até às 23h59 (horário de Brasília), do dia 27
de dezembro de 2021, conforme item 9.1 deste edital;



6.3 Qualquer documento enviado após a data e horário limite não serão considerados e nem
incluídos, mesmo que a inscrição tenha sido realizada dentro do prazo;

6.4 As informações prestadas serão de inteira responsabilidade do(a) candidato(a),
reservando-se ao Conif o direito de indeferir sua inscrição caso a documentação requerida seja
apresentada com dados parciais, incorretos ou inconsistentes em qualquer fase, ou ainda fora
dos prazos determinados, bem como se constatado posteriormente serem aquelas
informações inverídicas;

6.5 O Conif não se responsabilizará por documentos não recebidos ou corrompidos devido a
fatores de ordem técnico-computacional, falhas ou congestionamento dos meios de
comunicação, que impossibilitem a transferência dos dados, ou recebidos fora do período de
inscrição.

7. DA SELEÇÃO

7.1 A seleção será realizada em duas fases por meio de sorteio eletrônico;

7.2 Só serão selecionados(as) candidatos(as) cuja documentação esteja integralmente de
acordo com as regras deste edital;

7.3 O número do sorteio corresponderá à ordem de recebimento da inscrição, excluídas
candidaturas duplicadas;

7.4 Não poderá ser sorteado mais de um candidato(a) de uma mesma instituição, exceto no
caso de haver vagas ociosas;

7.5 As vagas serão distribuídas obedecendo ao critério de distribuição equânime por região
geográfica do país (Centro-Oeste, Norte, Nordeste, Sudeste e Sul), ou seja, duas (2) por cada
uma das regiões, incluindo as três (3) que compõem o cadastro reserva:

7.6 Em caso de desistência da vaga, o próximo candidato sorteado da lista de instituição que
não tenha sido contemplada, desde que da mesma região geográfica, será convocado;

8. DO RESULTADO

8.1 O resultado final será divulgado por e-mail aos assessores internacionais de cada
instituição, aos(as) candidatos(as) e também no site oficial do Conif: http://portal.conif.org.br,
até o dia 29 de dezembro de 2021, conforme cronograma constante no item 9.1 deste Edital.

9. DO CRONOGRAMA

9.1 O cronograma de atividades desta seleção seguirá conforme disposto na tabela:



ATIVIDADES DATAS E PRAZOS

Prazo final para envio da
documentação completa conforme

item 6 do Edital

27 de dezembro de 2021, às 23h59
(horário de Brasília)

Divulgação do resultado do sorteio
eletrônico

Até 29 de dezembro de 2021, às
18h00 (horário de Brasília)

Previsão de início do curso Março de 2022

10. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

10.1 O Conif reserva o direito de resolver os casos omissos e as situações não previstas neste
Edital;

10.2 A inscrição no Processo Seletivo definido por este Edital implica no conhecimento do seu
inteiro teor e na concordância com seus termos e suas regras pelo(a) candidato(a);

10.3 Este edital poderá ser suspenso ou interrompido a qualquer tempo, a exclusivo juízo das
partes responsáveis, sem que caiba qualquer indenização aos participantes;

10.4 O Conif não se responsabiliza por alterações no cronograma de execução desta ação;

10.5 Maiores informações pelos e-mails comunicacao@conif.org.br ou

internacional@conif.org.br

Brasília, 16 de dezembro de 2021.

Sônia Regina de Souza Fernandes
Presidente do Conif
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