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EDITAL 9/2020 - DED-CEAD/PRO-ENS/RET/IFSP
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA O PREENCHIMENTO DE VAGAS DO CURSO DE CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES
“MOODLE PARA EDUCADORES - ASPECTOS BÁSICOS”
A Pró-Reitoria de Ensino 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, por intermédio da Coordenadoria de
Desenvolvimento e Formação de Pessoal (CFOR-DGP) faz saber que estão abertas as inscrições para a participação de servidores em oferta do curso
de “Moodle para Educadores - Aspectos Básicos”, conforme instruções do presente Edital.

1 DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
1.1 O curso “Moodle para Educadores - Aspectos Básicos” é destinado a servidores do IFSP, tendo como objetivo o reconhecimento das características
do Ambiente Virtual Moodle, de modo a utilizá-lo na docência, em articulação com a proposta de ensino-aprendizagem e com os temas e conteúdos da
disciplina, ou em tarefas administrativas educacionais.
1.2 O número de vagas está condicionada à disponibilidade de tutores classificados em seleção para esse fim e limite orçamentário destinado à oferta
do curso.
1.3 O curso terá a carga horária de 40 horas e será totalmente ofertado on-line via Moodle, devendo o cursista desenvolver as seguintes ações ao longo
de 4 semanas: atividades diversificadas no espaço virtual do curso, configuração de espaço virtual de uma disciplina a ser compartilhado com os
tutores e demais cursistas e participação em webconferências.
1.4 O processo seletivo regido por esse Edital está registrado no sistema SUAP como Processo Eletrônico 23305.009682.2020-49.
2 DA INSCRIÇÃO
2.1 As inscrições serão realizadas em duas etapas, sendo a primeira no período de 29 de julho a 05 de agosto de 2020 e a segunda no período de 06 a
09 de agosto de 2020, por meio das instruções divulgadas no endereço eletrônico https://www.ifsp.edu.br.
2.1.1 A pessoa com deficiência que necessitar de condições específicas de acessibilidade para acompanhamento do curso deverá encaminhar e-mail
para cfor.prd@ifsp.edu.br até o dia 05/08 com o assunto: CURSO MOODLE – ACESSIBILIDADE, informando no corpo do e-mail a descrição das condições
de acessibilidade necessárias.
2.2 A etapa 1 consiste na autoinscrição, quando o candidato manifestará o interesse em participar do curso.
2.3 A etapa 2 consiste na participação em atividade proposta no ambiente do curso.
2.4 O IFSP não se responsabilizará pela solicitação de inscrição não recebida por motivos de ordem técnica dos computadores, falhas de comunicação,
congestionamento das linhas de comunicação, bem como outros fatores que impossibilitem a transferência de dados.
2.5 Para a efetivação da inscrição, é obrigatória a participação nas duas etapas de inscrição dentro do prazo estipulado, sendo o candidato considerado
desistente da vaga no caso de não cumprimento de uma ou ambas as fases.
3 DA CLASSIFICAÇÃO
3.1 A classificação dos inscritos será definida de acordo com a ordem de finalização das segunda etapa de inscrição, limitando-se à quantidade de
vagas a serem disponibilizadas conforme disposto no item 1.2.
4 DO RESULTADO
4.1 O resultado preliminar será publicado no dia 06 de agosto de 2020 no endereço eletrônico http://www.ifsp.edu.br.
4.2 O resultado final será publicado no dia 13 de agosto 2020 no endereço eletrônico http://www.ifsp.edu.br, sendo de inteira responsabilidade do
candidato acompanhar o processo.
5 DA MATRÍCULA
5.1 Serão automaticamente matriculados os servidores presentes na lista de aprovados do resultado final, considerando a quantidade de vagas a
serem disponibilizadas.
6 DO INÍCIO DO CURSO
6.1 O curso terá início em 17 de agosto de 2020, devendo o cursista acessar o Moodle em que realizou sua inscrição e verificar as instruções para
participação no curso.
7 DA AVALIAÇÃO E CERTIFICAÇÃO
7.1 A avaliação será realizada por meio do acompanhamento e observação do desenvolvimento das atividades práticas no ambiente virtual de

aprendizagem por tutores e coordenadores do curso, sendo considerado aprovado o cursista que concluí-las de forma satisfatória.
7.2 Ao cursista aprovado será emitido certificado de conclusão do curso, contendo dados de identificação, carga horária e descrição das atividades
realizadas.
8 DO CRONOGRAMA
8.1 Os eventos e as datas previstos para este processo seletivo estão dispostos no Quadro 1, podendo haver alterações, caso necessário.
Quadro 1: Cronograma do processo seletivo

Evento

Data

1ª etapa das inscrições - Manifestação de interesse

De 29 de julho a 05 de agosto de 2020

Resultado preliminar (Etapa 1)

Dia 06 de agosto de 2020

2ª etapa das inscrições - Atividades no ambiente do

De 06 a 09 de agosto de 2020

curso
Resultado final

Dia 13 de agosto de 2020

Início do curso

Dia 17 de agosto de 2020

9 DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
9.1 As dúvidas decorrentes deste edital poderão ser esclarecidas pelo endereço eletrônico cfor.prd@ifsp.edu.br.
9.2 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, 29 de julho de 2020
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