
EDITAL COMPLETO

PROCESSO SELETIVO 41 2011

CURSO DE CAPACITAÇÃO PEDAGÓGICA PARA PROFESSORES

VOLUNTÁRIOS

MODALIDADE: FIC



EDITAL DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFIC ADO 41 2011 - IFES

O Reitor do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo, no uso de suas
atribuições legais e de acordo com as disposições da legislação pertinente torna público as inscrições para
o Processo Seletivo Simplificado para vagas em Curso de Formação Inicial e Continuada – FIC,
atendendo a Lei nº 11.892, de 29 de Dezembro de 2008 conforme condições a seguir:

1. INFORMAÇÕES SOBRE O FIC:
A LEI Nº 11.892, de 29 de Dezembro de 2008 que cria os Institutos Federais de Educação, Ciência e

Tecnologia – IFES indica entre as finalidades dos mesmos, a oferta da Educação Profissional e
Tecnológica, em todos os seus níveis e modalidades, formando e qualificando cidadãos com vistas à
atuação profissional nos diversos setores da economia. Tem ainda como um dos seus objetivos “ministrar
cursos de Formação Inicial e Continuada de Trabalhadores, objetivando a capacitação, o aperfeiçoamento,
a especialização e a atualização de profissionais, em todos os níveis de escolaridade, nas áreas da
educação profissional e tecnológica”.

Dessa forma, a Pró-Reitoria de Extensão ofertará 01 (um) FIC denominado “Capacitação
Pedagógica para Professores Voluntários”, com carga horária de 05 (cinco) horas.

2. NÚMERO DE VAGAS, PÚBLICO-ALVO E PRÉ-REQUISITOS:
Cursos Nº de vagas Público-alvo Pré-requisitos

Capacitação Pedagógica
para Professores
Voluntários

10
Profissionais interessados em compor
o quadro de professores voluntários
do IFES.

Ser graduado em qualquer
área com vinculo
empregatício comprovado.

3. DA SELEÇÃO
A seleção para o ingresso no curso será por ordem de chegada, ou seja, os dez primeiros candidatos a se
inscreverem e que atenderem aos pré-requisitos serão classificados.

4. DA INSCRIÇÃO
4.1 Inscrições: as inscrições serão realizadas no dia 24 de agosto de 2011, no hall da reitoria do IFES na
Av. Rio Branco, nº 50 -  Bairro Santa Lúcia - Vitória ES, no horário de 8h às 12h. Tel.: 027-3357-7541.

4. 2. NÃO HAVERÁ TAXA DE INSCRIÇÃO.

4.3. Documentação necessária (xerox):
a) ficha de inscrição a ser preenchida no local da inscrição;
b) Documento de identificação com foto;
c) Comprovante de vínculo empregatício;
d) Comprovante de conclusão do Curso de Graduação.

 5. DA CLASSIFICAÇÃO
Serão classificados os 10(dez) primeiros candidatos que atenderem aos requisitos exigidos neste Edital,
permanecendo os demais classificados como suplentes.



6. DIAS E HORÁRIOS DO CURSO: .
Cursos Turno Dia e horário

Capacitação Pedagógica para
Professores Voluntários

Matutino 26 de agosto de 2011 de 08:00 às 13:00

7. CERTIFICAÇÃO:  Terá direito a certificado de conclusão de curso o aluno que ao final do
cumprimento da carga horária total obtiver resultados satisfatórios que comprovem a aquisição das
competências e habilidades definidas nos projetos dos cursos.

8. CALENDÁRIO DO PROCESSO SELETIVO 41 2011
Publicação do edital 21 de agosto de 2011
Inscrição dos candidatos 24 de agosto de 2011
Início das aulas 26 de agosto de 2011
Previsão de término das aulas 26 de agosto de 2011

9. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

1.        O Construtivismo Piagetiano - Assimilação e Acomodação; (1h)

2.        O Construtivismo e a quebra de paradigmas; (1h)

3.        O Construivismo e o Professor maiêutico; (1h)

4.        O Ensino por competência; (1h)

5.        Ludismo. (1h)

Vitória, 21 de agosto de  2011.

Denio Rebello Arantes
Reitor


