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  COMUNICADO Nº 2/2021 - CFOR-DGP/DADP-DGP/DDGP-DGP/PRO-DI/RET/IFSP

Assunto: Informações complementares ao Edital 218/2021 - Processo Seletivo de Recrutamento de Estagiários

 

Este comunicado contêm informações para a complementação do edital e orientações quanto aos procedimentos a

serem adotados durante o processo seletivo e, ao final, o cronograma contendo eventos e datas.

1. Em "ANEXO I – DISTRIBUIÇÃO DE VAGAS":

1.1 Na coluna "Nível de Ensino", onde se lê "Pós-graduação", leia-se "Pós-graduação lato sensulato sensu".

1.2 Na coluna "Período de Inscrição", onde se lê "De 31/05 até as 16 09/06/2021", leia-se "De 31/05 até as 16h16h de

09/06/2021"

2. Após publicação da lista final de inscritos, serão encaminhadas ao e-mail do candidato (indicado no formulário de

inscrição) as orientações para acesso à Prova disserta va, que será realizada virtualmente em plataforma digital, ficando

disponível das 08 às 23h59 do dia 14/06/2021.

3. A prova disserta va terá caráter eliminatório, classificando 15 candidatos com melhor pontuação para a segunda fase,

sendo:

•    5 candidatos da ampla concorrência;

•    5 candidatos que aderirem à reserva de vagas para negros;

•    5 candidatos que aderirem à reserva de vagas para PCD.

3.1 Caso restem vagas não preenchidas em alguma das listas, estas poderão ser reaproveitadas classificando mais

candidatos nas outras, seguindo a ordem acima. Por exemplo: Se houver apenas 2 candidatos para a reserva de

vagas PCD, as outras 3 poderão ser disponibilizadas para a ampla concorrência, e se não houver candidatos, para

reserva de vagas para negros.

4. Se houver empate em nota na prova dissertativa, aplicar-se-á o constante no item 8.2 do edital.

5. Os selecionados passarão pela segunda fase, agora classificatória, de entrevistas. Estas serão agendadas por ordem

alfabé ca e os horários serão divulgados na convocação. As orientações de acesso serão disponibilizadas por e-mail, o

qual deverá ser respondido confirmando ou declinando da par cipação até 21/06 às 8h, sob risco de cancelamento. A

entrevista terá duração de até 25 minutos e será realizada virtualmente por pelo menos 2 avaliadores.

6. Se houver empate em nota para classificação final, aplicar-se-á o constante no item 8.2 do edital.

7. O desenvolvimento das a vidades será inicialmente remoto, podendo ser alterado para presencial, caso o

demandante solicite. O local de atuação poderá ser no Câmpus SBV, em São João da Boa Vista, ou na Reitoria, em São

Paulo, de acordo com a localização residencial e preferência do estagiário.

8. Haverá alteração do cronograma se houver necessidade, sendo de responsabilidade dos candidatos o

acompanhamento no site da instituição. 

9. Requisitos: 

•    Graduação em nível superior em uma das áreas: Recursos Humanos, Pedagogia, Letras, Publicidade, Design,

demais Licenciaturas, Ciências Sociais Aplicadas e Ciências Humanas.

•    Experiência como estudante ou como docente em cursos na modalidade EaD.

•    Fluência tecnológica intermediária no uso do pacote Microsoft Office ou Libre Office.

• 'Habilidades de pesquisa e autonomia para exploração e u lização de ferramentas tecnológicas como

webconferências, so wares de autoria, ambientes virtuais de aprendizagem (principalmente Moodle), aplica vos

de criação de vídeos, áudios e imagens.

•    Habilidades de comunicação escrita e oral. 

•    Experiência na elaboração e publicação de relatórios.

10. Diferencial: 

•    Ter conhecimentos e/ou experiências com treinamentos corpora vos on-line e em ferramentas de autoria

baseadas em softwares livres como H5P, Moodle, dentre outras. 

11. Plano de Atividades do Estagiário (conforme constará no Termo de Compromisso de Estágio): 

•    Atuar nas a vidades de desenho e implementação de projetos educacionais mediados ou concebidos em meios

digitais e ou em cenários de educação a distância.

•    Apoiar as   ações didá co-administra vas referentes a implementação, execução e acompanhamento das



atividades educacionais da CFOR.

•    Atuar com a equipe mul disciplinar da CFOR e da DED-CEAD na criação e produção de soluções de tecnologia

educacional de baixa/média complexidade – ar culando metodologias, mídias e linguagens de educação a

distância;

•    Criar roteiros de produção de recursos educacionais digitais e de estratégias de aprendizagem.

•  Apoiar nas estratégias de follow-up de processos de produção de projetos educacionais, bem como no

acompanhamento de cronogramas de produção e de desenvolvimento ágil de cursos on-line.

•    Atuar na produção de recursos educacionais digitais e na implementação de arquiteturas pedagógicas em

ambientes virtuais de aprendizagem.

•    Interagir com a comunidade interna e externa do IFSP para analisar a demanda, levantar as caracterís cas do

projeto, gerando informações sobre o cenário, as necessidades e os perfis de público-alvo a ser atendido.

•    Aplicar estratégias de transposição de linguagens e formatos variados nas soluções propostas, garan ndo

qualidade didá ca e favorecer o processo de aprendizagem, conforme as caracterís cas de cada público e do

escopo do projeto;

•    Realizar o processo de roteirização de conteúdos para a criação de recursos educacionais digitais, inclusive,

visando a elaboração de material de apoio ao ensino remoto.

•    Criar templates, documentos de design como storyboards e demais roteiros de textos e a vidades necessárias a

produção de recursos educacionais e atividades de aprendizagem.

•    Atuar no processo de planejamento e execução dos planos de atendimento aos cursistas.

•    Realizar revisão, validação e outras atividades inerentes ao escopo da área de design educacional.

•    Participar de reuniões remotas e propor estratégias criativas de design de experiências de aprendizagem on-line.

•    Apoiar e dar suporte a ações forma vas e de disseminação do conhecimento, considerando organização,

divulgação e execução (utilizando recursos tecnológicos).

 

CRONOGRAMA

Evento Datas

Inscrições De 31/05 a 09/06/2021 (até 16h)

Publicação da lista preliminar de inscritos 09/06/2021 (a partir das 16h)

Período de recurso para indeferimento de inscrição De 10 a 11/06/2021

Publicação da lista final de inscritos 12/06/2021

Prova dissertativa 14/06/2021 (das 08 às 23h59)

Correção das provas 15 a 17/06/2021

Publicação do resultado preliminar (fase eliminatória) 18/06/2021

Convocação para entrevista 18/06/2021

Realização das entrevistas 21 a 24/06/2021

Publicação do resultado final (fase classificatória) 25/06/2021

 

 

 

 

Reitoria/SP, 21 de maio de 2021

Documento assinado eletronicamente.
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