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PROCESSO DE SOLICITAÇÃO DO CERTIFICADO DO CURSO “LEI 8.112/90 E SUAS ALTERAÇÕES” PELOS
SERVIDORES DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO PAULO.

 

A Pró-Reitoria de Ensino (PRE) do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo (IFSP), por intermédio da Diretoria

do Centro de Referência em Educação a Distância (DED-CEAD), em parceria com a Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional

(PRD),e por meio da Coordenadoria de Desenvolvimento e Formação de Pessoal (CFOR-DGP), vem estabelecer os procedimentos quanto

à solicitação para obtenção de certificado de conclusão do curso “Lei 8.112/90 e suas alterações”, ofertado na modalidade a distância aos

servidores do quadro do IFSP.

 

1 DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

1.1 O processo de solicitação do certificado será regido por este Edital (Processo Eletrônico 23305.014865.2020-86).

1.2 O presente processo tem como objetivo orientar os servidores do quadro do IFSP que participarem do curso “Lei 8.112/90 e suas

alterações”, quanto à solicitação do certificado de conclusão do curso.

1.2.1 O período de solicitação será de 30 de novembro a 18 de dezembro de 2020, ficando sob inteira responsabilidade do servidor cumprir

os requisitos do curso e as disposições contidas neste edital para obter o certificado.

 

2 DA SOLICITAÇÃO DO CERTIFICADO

2.1 Para solicitar a certificação quanto ao curso “Lei 8.112/90 e suas alterações”, o servidor deverá conclui-lo até o dia 17 de dezembro de

2020, o que gerará, automaticamente, um Atestado de Horas na plataforma   (https://mooc.ifsp.edu.br/course/lei-8112-90-e-suas-

alteracoes/intro).

2.2 O servidor do quadro do IFSP será convidado a responder o questionário de avaliação do curso

(https://forms.gle/5me8nfdPLTHn6ckY7).

2.3 A Solicitação de Certificado deverá ser informada no formulário eletrônico (https://forms.gle/Y9mZ4nJaxjPmwU519) com os dados

necessários para a comprovação de vínculo com a instituição e de conclusão do curso.

2.4 Os dados a serem informados são: nome completo, e-mail cadastrado na plataforma, câmpus de exercício, número do SIAPE e a URL

de validação do Atestado de Horas (constante no próprio documento emitido pela plataforma do curso).

2.5 A certificação referente ao curso “Lei 8.112/90 e suas alterações” em 2020 é destinada exclusivamente aos servidores do IFSP.

 

3 DO CRONOGRAMA

3.1 Os eventos e as respectivas datas deste edital estão dispostos no Quadro 1, podendo haver alterações, se necessário.

 

Quadro 1: Cronograma da oferta de 2020 do curso “Lei 8.112/90 e suas alterações”.

Eventos Datas

Inscrições De 18 de novembro a 13 de dezembro de 2020

Período de oferta do curso

(servidores do IFSP)

De 18 de novembro a 17 de dezembro de 2020

Prazo para solicitação do

certificado, conforme edital

(servidores do IFSP)

De 30 de novembro a 18 de dezembro de 2020

 



 

4 DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

4.1 As dúvidas decorrentes deste edital poderão ser esclarecidas pelo endereço eletrônico cfor.prd@ifsp.edu.br até às 13h do dia 17 de

dezembro de 2020.

4.2 Os casos omissos serão resolvidos pela Diretoria do Centro de Referência em Educação a Distância – DED-CEAD e Coordenadoria de

Formação e Desenvolvimento de Pessoal – CFOR-DGP.

 

                                                                     São Paulo, 26 de novembro de 2020

assinado eletronicamente,

 

Priscila Cabreira de Freitas

Coordenadoria de Desenvolvimento e Formação de Pessoal

 

Paulo José Evaristo da Silva

Diretor de Educação a Distância

 

Guilherme Oliveira Leite

Diretor de Gestão de Pessoas
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