
  

EDITAL Nº 80/2020, DE 18 DE 

FEVEREIRO DE 2020 

  

CHAMADA PÚBLICA PARA DOCENTES DA CARREIRA DE MAGISTÉRIO DO ENSINO 

BÁSICO, TÉCNICO E TECNOLÓGICO (EBTT) PARA INTEGRAR GRUPO DE ASSESSORES 

TÉCNICOS EM EDUCAÇÃO DOS CURRÍCULOS DE REFERÊNCIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA 

DO IFSP 

  

A PRÓ-REITORIA DE ENSINO DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E 

TECNOLOGIA DE SÃO PAULO, no uso de suas atribuições, torna pública a abertura de 

inscrições, no período de 18 de fevereiro a 13 de março de 2020, para atuar como Assessores 

Técnicos em Educação para assessoramento aos Grupos de Trabalho (GTs) dos Currículos de 

Referência dos Cursos da Educação Básica do IFSP 

 

ETAPA PRAZO 

Período de inscrição 18/02/2020 a 13/03/2020 

Divulgação do resultado preliminar 16/03/2020 

Interposição de recursos 17/03/2020 a 19/03/2020 

Publicação do resultado final 20/03/2020 

 

  



1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 1.1.  Todas as publicações referentes ao presente Edital serão feitas no site institucional 

http://pre.ifsp.edu.br. 

1.2.  É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar a publicação de todos os atos, 

editais e comunicados referentes a este Edital. 

1.3.  O candidato poderá obter informações referentes ao presente Edital junto à Diretoria de 

Educação Básica (DIEB) da Pró-Reitoria de Ensino (PRE) do IFSP, por meio do endereço 

eletrônico:  ceb@ifsp.edu.br. 

1.4.  Os trabalhos serão organizados pela Pró-Reitoria de Ensino, por meio da Diretoria de 

Educação Básica (DIEB). 

1.5.  A construção dos Currículos de Referência contemplará a definição dos conhecimentos 

essenciais, por componente curricular, no caso da formação geral, ou área do conhecimento, 

no caso da parte técnica, contribuindo para o fortalecimento da identidade institucional dos 

cursos do IFSP, resguardadas as especificidades dos diferentes eixos tecnológicos, cursos e 

câmpus, assim como os aspectos dos Arranjos Produtivos Locais. 

 

2. DAS TERMINOLOGIAS 

2.1.  Para os efeitos do presente Edital e em consonância à Instrução Normativa IFSP-PRE 

002/2019, consideram-se as seguintes terminologias: 

2.1.1.Currículo de Referência: elementos essenciais que estruturam os cursos do IFSP, 

compreendendo o conjunto de conhecimentos, saberes, habilidades profissionais e pessoais 

que compõem a formação do estudante. 

2.1.2.Grupos de Trabalho (GT): coordenado por Consultor Técnico-Pedagógico, com a 

participação dos Coordenadores de Cursos e, na ausência deste, dos presidentes das 

Comissões de Elaboração e Implementação dos Projetos Pedagógicos de Curso (CEIC), com 

objetivo de assessorar a Pró-Reitoria de Ensino na elaboração dos Currículos de Referência. 

http://pre.ifsp.edu.br/
http://pre.ifsp.edu.br/
http://pre.ifsp.edu.br/


2.1.3.Conhecimentos essenciais: Conhecimentos socialmente construídos pela 

humanidade e sistematizados por um grupo de profissionais de determinada área, 

transformados em conteúdos quando ensinados no ambiente escolar. Os Conhecimentos 

Essenciais devem atender ao perfil do egresso e os objetivos do curso e ser referência para 

a organização curricular dos cursos da instituição, representando os seus interesses éticos e 

sociais e vinculando-se com a realidade social dos estudantes e da comunidade. 

2.1.4. Assessor Técnico em Educação: Servidores do IFSP pertencentes ao cargo de 

Docente da Educação Profissional Técnica e Tecnológica (EBTT), com função consultiva para 

apoio aos GTs e a DIEB, na construção dos Currículos de Referência dos cursos de educação 

básica, no que tange a revisão e organização dos conhecimentos essenciais.  

 

3. DOS OBJETIVOS 

3.1.     O presente Edital tem por objetivo selecionar docentes do IFSP, pertencentes à carreira 

de Magistério do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico (EBTT), para atuarem como 

Assessores Técnicos em Educação visando à revisão e organização dos conhecimentos 

essenciais elaborados pelos GTs da Educação Básica, conforme Resolução IFSP-CONSUP 

n. 37/2018 e Instrução Normativa IFSP-PRE n. 02/2019. 

  

4. DAS ATRIBUIÇÕES 

4.1 São atribuições dos Assessores Técnicos em Educação: 

4.1.1. Participar de atividade de formação voltada para a revisão e organização dos 

conhecimentos essenciais; 

4.1.2 Participar de atividade de revisão e organização dos conhecimentos essenciais para 

cada componente curricular, no caso da formação geral, e área do conhecimento, no caso 

da formação técnica, conforme cronograma previamente estabelecido e divulgado; 

4.1.3.  Manter registro dos trabalhos desenvolvidos; 



4.4.4. Em caso de não comparecimentos à atividade de formação ou a não realização das 

atividades propostas neste item, o servidor será desligado das atividades como Assessor 

Técnico em Educação; 

4.4.5. Os Assessores Técnicos em Educação desenvolverão suas atividades conforme as 

orientações da DIEB.  

 

5. DAS VAGAS 

 

5.1. Serão disponibilizadas 5 (cinco) vagas para cada componente curricular, no caso da 

geral, e 5 (cinco) vagas para cada área do conhecimento, no caso da formação técnica, 

conforme quadro abaixo:  

 

 

 

 

 

 

ÁREA TÉCNICA 

Administração 

Alimentos 

Automação Industrial 

Edificações  

Eletroeletrônica 

Eletrônica 

Eletrotécnica  

Eventos  

Informática  

Informática para Internet 

Logística 

Mecânica 

Mecatrônica 

Química 

Redes de Computadores 

 

 

 

Arte 

Biologia 

Educação Física 



 

 

 

COMPONENTES DA FORMAÇÃO GERAL 

Filosofia 

Física 

Geografia 

História 

Libras 

Língua Espanhola 

Língua Inglesa 

Língua Portuguesa 

Matemática 

Química 

Sociologia 

 

 

 

6. DA INSCRIÇÃO 

6.1.     A inscrição para a participação dos grupos de Assessores Técnicos em Educação 

deverá ser realizada por meio do preenchimento integral do formulário eletrônico: 

https://forms.gle/5D78qBGBcg73QSZq9 

6.3.     Os interessados só poderão se inscrever para um único componente curricular no caso 

da formação geral e para uma única área do conhecimento, no caso da formação técnica. 

Será valido apenas o último registro realizado no sistema; 

6.4.     O IFSP não se responsabilizará por inscrições não recebidas por motivos de ordem 

técnica dos computadores, falhas de comunicação, congestionamento de linhas de 

comunicação ou quaisquer outros fatores que venham a impossibilitar a transferência de 

dados; 

6.5.     O correto preenchimento das informações solicitadas no ato da inscrição, bem como 

o encaminhamento dos documentos, será de inteira responsabilidade do candidato; 

https://forms.gle/5D78qBGBcg73QSZq9


6.6.     Quando convocado, o candidato assume o compromisso de atuar junto à Diretoria de 

Educação Básica da Pró-reitora de Ensino até à conclusão dos trabalhos. 

7. DOS REQUISITOS BÁSICOS PARA 

INSCRIÇÃO 

7.1.     O candidato deverá atender aos seguintes requisitos de caráter classificatório: 

  7.1.1. Ser docente da Carreira de Magistério do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico 

(EBTT), em exercício ou em colaboração técnica com o IFSP; 

7.1.2. Ter formação acadêmica em nível de graduação na disciplina ou área de 

conhecimento na qual deseja atuar como Assessor Técnico em Educação. No caso da 

formação geral, é obrigatório que o curso superior seja licenciatura;  

7.1.3. Ter disponibilidade para as atividades a serem desenvolvidas, com possibilidade de 

deslocamento para a Reitoria;  

7.1.4. Quando a realização das atividades ocorrer durante o horário de trabalho, o candidato 

deverá solicitar sua liberação à chefia imediata, conforme anexo II. 

8.    DA SELEÇÃO PARA COMPOSIÇÃO DO BANCO 

DE DOCENTES DA CARREIRA DE MAGISTÉRIO DO 

ENSINO BÁSICO, TÉCNICO E TECNOLÓGICO 

(EBTT) 

8.1.  O processo de seleção será realizado em fase única, de caráter classificatório, que 

consistirá na análise dos elementos dispostos do quadro abaixo: 

 

 

 



ITEM PONTUAÇÃO 

Participação em Grupo de Trabalho dos Currículos de 
Referência do IFSP 

2,0 pontos 

Participação em elaboração e implementação de currículo  1,0 ponto por 
atividade/ano 

Coordenação de curso de Educação Básica, de nível médio 1,0 ponto por 
atividade/ano 

Experiência como membro de Comissão de Elaboração e 
Implementação dos Projetos Pedagógicos de Curso (CEIC) do 
IFSP 

1,0 ponto por 
atividade/comissão 

Tempo de atuação, no IFSP, no componente curricular ou área 
de conhecimento na qual o candidato está inscrito 

1,0 ponto por ano 

  

8.2.     As pontuações por experiência são cumulativas e podem conter períodos 

concomitantes de atuação; 

8.2.1.No caso de empate, prevalecerá o candidato com maior idade; 

8.3.  Em caso do não preenchimento das vagas, a DIEB convidará docentes para exercerem 

a função de Assessores Técnicos em Educação nas áreas citadas no item 5.1. 

9. DOS RESULTADOS E RECURSOS 

9.1.     O resultado preliminar será divulgado no dia 16 de março de 2020; 

9.2.     Os recursos relativos ao resultado preliminar deverão ser submetidos, entre os dias 17 

e 19 de março de 2020, conforme Anexo I, enviado para DIEB-PRE, via SUAP; 

9.3.     O resultado final será divulgado no dia 20 de março de 2020. 

 



10.  DA CONVOCAÇÃO 

10.1.  Uma vez selecionados os Assessores Técnicos em Educação, estes serão convocados, 

conforme necessidade da Instituição, respeitada a lista de classificação estabelecida por este 

Edital; 

10.2.  Todos os candidatos inscritos neste edital serão classificados, desde que cumpram os 

requisitos básicos do item 7; 

10.3.  Os Assessores Técnicos em Educação, que, inicialmente, não forem convocados para 

compor os GTs, poderão ser convocados posteriormente conforme demanda. 

11.   DAS ATIVIDADES 

11.1.   Os Assessores Técnicos em Educação desenvolverão suas atividades, de forma 

presencial ou a distância, conforme as orientações da Diretoria de Educação Básica da Pró-

Reitoria de Ensino e considerando as atribuições definidas no item 4 (quatro) deste Edital;  

11.2.  Cada Assessor Técnico em Educação deverá avaliar apenas os conhecimentos 

essenciais relacionados ao seu componente curricular ou área de conhecimento para qual 

se inscreveu e foi selecionado; 

11.3.  O não cumprimento das atividades previstas para o docente classificado no presente 

Edital poderá acarretar sua substituição por outro candidato; 

11.4. Os Assessores Técnicos em Educação receberão Certificação de Assessoramento 

Técnico;  

11.5.  Os Assessores Técnicos em Educação poderão atribuir até 2 (duas) horas semanais 

no Plano Individual de Trabalho (PIT) até à conclusão dos trabalhos relativos à elaboração 

dos Currículos de Referência. 

12.  DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

12.1.  Os docentes que forem selecionados não farão jus a qualquer tipo de gratificação;   



12.2.  Aos docentes selecionados serão disponibilizadas diárias e passagens, quando 

necessário, de acordo com as normativas do Sistema de Concessão de Diárias e Passagens 

(SCDP); 

12.3.  A qualquer tempo, este Edital poderá ser revogado, retificado ou anulado, no todo ou 

em parte, por motivo de interesse público. 

12.4.  Caberá à Pró-Reitoria de Ensino garantir a lisura do processo; 

12.5.  Casos omissos serão analisados pela Pró-Reitoria de Ensino. 

  

São Paulo, 18 de fevereiro de 2020. 

 

(ORIGINAL ASSINADO) 

Reginaldo Vitor Pereira 

Pró-Reitor de Ensino 

  

  

(ORIGINAL ASSINADO) 

  

Carlos Eduardo Pinto Procópio 

Diretor de Educação Básica 

 

  

(ORIGINAL ASSINADO) 

  

Diego de Morais Salim  

Coordenador do Ensino Médio Integrado e Proeja 

  

  



ANEXO I 
 

FORMULÁRIO DE RECURSOS 

Para interposição de recursos, este formulário deve ser preenchido e enviado, no prazo do 

Edital. 

ANEXO I 

FORMULÁRIO DE RECURSOS  

Para interposição de recursos, este formulário deve ser preenchido e assinado pelo(a) candidato(a) e 
enviado digitalizado ao e-mail ceb@ifsp.edu.br, no prazo do Edital. 

 

 

[Cidade], [dia] [mês] [ano]. 

Nome do candidato   CPF  

Cargo/Função  

E-mail   

Telefone  

Telefone Celular   

JUSTIFICATIVA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBSERVAÇÃO  

 

 

 

 

 



 ANEXO II 
AUTORIZAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO EM ATIVIDADES DO CURRICULO DE 

REFEÊNCIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA   

 

Manifesto minha concordância com a liberação do (a) servidor (a) abaixo para integrar as 

atividades dos Currículo de Referência da Educação Básica, regulamentadas pela Instrução 

Normativa n. 002, de 14 de maio de 2019, conforme dados a seguir, mediante compensação 

posterior das atividades desempenhadas durante a jornada de trabalho, no prazo máximo de um 

ano. 

NOME: 
 

SIAPE: 

CARGO: 
 

PERTENCENTE AO 
QUADRO DE 
PESSOAL DO 
ÓRGÃO 
 

 

UNIDADE DE 
EXERCÍCIO: 
 

 

ATIVIDADE (S) QUE 
EXERCERÁ 
INERENTE AO 
GRUPO DE 
TRABALHO DA 
EDUCAÇÃO BÁSICA  

 

PERÍODO/ HORÁRIO: 
 

 

 

DATA: ______/_______/________ 

 

________________________________ 

Assinatura e carimbo da chefia imediata do servidor 

 

 

 

 

 

 

 

INSTRUÇÕES: Este formulário deverá ser preenchido previamente pela chefia imediata do servidor que exercerá 

atividades quando estas forem realizadas durante a jornada de trabalho.  


