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Edital Externo nº 17/2014 

 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO EXTERNO PARA A SELEÇÃO DE BOLSISTAS, NA 

MODALIDADE DOCENTE  

 

O Campus Matão do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo - IFSP, em 

conformidade com a Lei Federal nº 12.513/2011, alterada pela Lei nº 12.816/2013; a Resolução nº 

04/2012 CD/FNDE, alterada pela Resolução nº 6/2013, a resolução CD/FNDE nº 31/2011 e que 

estabelece orientações e diretrizes para a concessão de bolsas; e na Resolução CS/IFSP nº 1.049/2013, 

faz saber que estarão abertas, no período de 02 de Junho de 2014 e 03 de Junho de 2014, as 

inscrições para o Processo Seletivo Simplificado para a seleção de profissionais externos para atuarem 

como docente nos cursos de Formação Inicial e Continuada – FIC, no âmbito do Programa Nacional 

de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego – PRONATEC, Bolsa-Formação Trabalhador. 

 

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES  

1.1 O presente processo simplificado de seleção pública tem como objetivo a contratação de docentes 

para ocupar a função de bolsistas da Bolsa-Formação para o curso de Formação Inicial e Continuada – 

FIC, do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego – PRONATEC, que será 

oferecido no Campus Matão do IFSP e será regido por este Edital. 

 

1.2 A contratação dos candidatos selecionados obedecerá à lista de classificação apresentada como 

resultado final deste processo simplificado de seleção pública e serão convocados conforme a 

demanda do IFSP/Campus Matão, podendo ser realizada a qualquer tempo, durante o período do 

curso, com antecedência de dois dias úteis. A recusa ou ausência de manifestação por parte do 

candidato implicará na convocação imediata do próximo classificado.  

 

2. DO PROGRAMA 

2.1 O Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego – PRONATEC tem como objetivo 

expandir, interiorizar e democratizar a oferta de cursos técnicos e profissionais de nível médio, e de 

cursos de Formação Inicial e Continuada (FIC) para trabalhadores. Esta ação intensifica a expansão da 

rede federal de educação profissional e tecnológica. 

 

3. DAS FUNÇÕES, ATRIBUIÇÕES E REMUNERAÇÃO DA BOLSA 

3.1 Os profissionais selecionados para atuar no PRONATEC serão remunerados na forma de 

concessão de bolsas em conformidade com o parágrafo 1º do art. 9º da Lei nº 12.513 de 26/10/2011 e 

art. 15º da Resolução CD/FNDE nº 04 de 16/03/2012, pelo tempo de execução do curso. 

 

3.2. A carga horária e a distribuição de disciplinas de cada bolsista serão definidas pelo Coordenador 

de Extensão do Campus, em concordância com a Supervisora do PRONATEC, podendo ser alterada 

conforme as necessidades exigidas pelas atividades e vagas pactuadas, com o intuito de garantir as 
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condições financeiras, materiais e institucionais necessárias para o desenvolvimento dos cursos 

PRONATEC. 

 

3.3 Os profissionais selecionados que trabalham em outra instituição pública, deverão apresentar 

Declaração do Setor/Departamento de Lotação de acordo com o modelo do ANEXO III. 

 

3.4 O horário e a carga-horária de trabalho dos profissionais selecionados poderão ser alterados 

conforme necessidade da instituição e do programa.  

 

3.5 Os valores das bolsas que trata o subitem 3.1 obedecerão aos seguintes parâmetros de distribuição 

da carga horária semanal dedicada ao PRONATEC: 

 

Função Carga Horária Máxima Semanal Valor da Bolsa 

Docente Até 16 horas 
R$ 50,00 por hora  

(60 minutos) 

(Observação: Os profissionais selecionados só poderão assumir suas funções e fazer jus ao 

recebimento da bolsa quando confirmado o número de matrículas efetivas e após liberação dos 

requeridos recursos pelo FNDE). 

3.6 O valor da bolsa de profissionais que não pertençam à Rede Pública de Educação Profissional, 

Científica e Tecnológica, ou seja, Rede Federal, Etec ou Fatec, sofrerá desconto das obrigações 

tributárias e contributivas cabíveis (IRPF, INSS, ISS e IR): 

3.6.1 IRPF (IMPOSTO DE RENDA – PESSOA FÍSICA): haverá retenção de IRPF quando o valor a 

receber mensalmente ultrapassar a faixa estabelecida para isenção na tabela divulgada pela Receita 

Federal. Para o exercício 2014, o valor corresponde a R$ 1.787,77. O IFSP fará o recolhimento e 

repassará o valor a Fazenda Nacional. Para fins de Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física no 

ano seguinte, o IFSP fornecerá o Informe de Rendimentos correspondente. 

3.6.2 INSS – CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA: o IFSP fará a retenção de 11% sobre o valor a 

receber, será repassado o valor diretamente à Previdência Social. 

3.6.3 ISS – IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS: haverá retenção sobre o valor a receber, que será feito na 

prefeitura municipal no ato da emissão da Nota Fiscal de Serviço Pessoa Física (NF). A alíquota varia 

de acordo com o município onde o serviço será prestado. O ISS é um imposto municipal. Para 

esclarecimentos pontuais, sugerimos consulta à legislação específica do município onde o serviço será 

prestado. 

3.7 É responsabilidade direta do profissional selecionado providenciar o cadastro junto à Prefeitura 

para emissão de documentos fiscais que possibilitem o recolhimento dos impostos e a emissão de Nota 

Fiscal de Serviço Pessoa Física. 

3.8 Para que seja possível a execução do processo de pagamento por parte do IFSP, o profissional 

externo deverá emitir Nota Fiscal de Serviço Pessoa Física (NF), tendo como tomador o campus para 

o qual o serviço foi prestado.  O CNPJ e nome do campus deve ser verificado com o setor financeiro 

do campus para o preenchimento adequado. 
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3.9 O valor da NF será o valor total a ser recebido no mês. O IFSP providenciará as retenções de 

impostos (IRPF) e contribuições (INSS).  

3.10 Após emissão da NF, o Profissional deverá entregá-la à equipe PRONATEC do campus.  

3.11 Os profissionais bolsistas docentes terão as seguintes atribuições: 

a) Planejar as aulas e atividades didáticas e ministrá-las aos beneficiários da 

Bolsa-Formação; 

b) Adequar a oferta dos cursos às necessidades específicas do público-alvo; 

c) Adequar os conteúdos, materiais didáticos, mídias e bibliografia às 

necessidades dos estudantes; 

d) Propiciar espaços de acolhimento e debate com os estudantes;  

e) Avaliar o desempenho dos estudantes; 

f) Participar dos encontros de coordenação promovidos pela Coordenadoria de 

Extensão do Campus e pela Supervisora do PRONATEC. 

 

4.  DAS INSCRIÇÕES  

4.1 As inscrições deverão ser realizadas pessoalmente nos dias 02 de Junho e 03 de Junho de 2014, 

das 09h às 12h e das 14h às 19h, na sala do PRONATEC no Campus Matão do IFSP localizada 

na Rua Stéfano D'Avassi, Nº, 625 – Res. Nova Cidade, CEP 15991-502 – Matão/SP 

 

4.2. Para a realização da inscrição, o candidato deverá entregar os documentos a seguir e observar o 

item 4.4 deste edital: 

 

a) Cópia da Carteira de Identidade – RG; 

b) Cópia do Cadastro de Pessoa Física – CPF; 

c) Cópia do comprovante de endereço; 

d) Certidão negativa emitida pela Receita Federal através do site www.receita.fazenda.gov.br; 

e) Cópia de registro do NIS (NIT, PIS ou PASEP); 

f) Anexo I (Requerimento de Inscrição); 

g) Anexo II (Termo de disponibilidade); 

h) Anexo III (Declaração do Setor/Departamento de Lotação, necessário apenas para servidor 

público); 

i) Currículo Vitae e documentos comprobatórios; 

j) Cópia dos documentos que comprovem a escolaridade e experiência exigidas para a área de 

atuação pretendida. 

 

4.2 Para cumprir as funções discriminadas, é necessário ter disponibilidade equivalente à carga horária 

assumida, respeitando o disposto na Resolução FNDE nº 4/2012 e Resolução CS/IFSP nº 1049/2013. 

 

4.3 A concessão de bolsas aos profissionais envolvidos na oferta de cursos da Bolsa-Formação do 

PRONATEC dar-se-á conforme o estabelecido pelo art. 9º da Lei nº 12.513/2011, observando as 

seguintes condições:  

 

4.4 Os documentos enumerados no item 4.1 deverão ser entregues juntamente com requerimento de 

inscrição (ANEXO I), o Curriculum Vitae e documentos comprobatórios impressos, constando os pré-

requisitos mínimos exigidos para a função, Termo de Disponibilidade do Bolsista (ANEXO II), 
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Declaração do Setor/Departamento de Lotação (Anexo III, necessário apenas para servidor 

público) conforme Resolução CS/IFSP nº 1.049/2013.  

 

4.5 No caso de servidor público, a não entrega da Declaração do Setor/Departamento de Lotação 

(ANEXO III) acarretará na eliminação do candidato no processo de seleção e no indeferimento da sua 

inscrição. 

 

4.6 O candidato que não comprovar as informações contidas no Curriculum Vitae será 

automaticamente eliminado. 

 

4.7 A equipe responsável pela Seleção não se responsabilizará por inscrições recebidas com eventuais 

erros de preenchimento da ficha de inscrição. 

 

5. DOS CRITÉRIOS DE SELEÇÃO 

5.1 O processo seletivo será conduzido por uma Comissão de Seleção designada pelo Diretor 

Geral do Campus Matão e terá 1 (uma) fase única, de caráter classificatório, que consistirá na análise 

do Curriculum Vitae e documentação comprobatória, segundo a pontuação discriminada no item 6 

deste edital, para os candidatos com inscrições homologadas. 

 

5.2. Para efeito de homologação da inscrição serão considerados válidos, apenas os candidatos que 

atendam aos requisitos mínimos constantes no item 5.2.1 deste Edital e da entrega da documentação 

necessária para inscrição descrita no item 4 deste Edital. 
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5.2.1 Docentes  

 

Curso: Inglês Básico 

Cidade: Matão – SP 

Local de Oferta das Aulas: a ser definido 

Disciplina Vagas Turno 
Carga 

horária 
Requisitos Mínimos 

Gramática e Vocabulário da Língua Inglesa 01 Noturno 40 horas Ter graduação em Letras com habilitação em Língua Inglesa. 

Conversação em Língua Inglesa 01 Noturno 40 horas Ter graduação em Letras com habilitação em Língua Inglesa. 

 



 
INSTITUTO FEDERAL DE DUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO PAULO                         

PROGRAMA NACIONAL DE ACESSO AO ENSINO TÉCNICO E EMPREGO – PRONATEC 

PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO 

CAMPUS MATÃO 

 

6 

 

6. CRITÉRIOS DE CLASSIFICAÇÃO 

6.1.  A classificação dos inscritos será feita por disciplina, de acordo com a pontuação obtida a seguir: 

Formação Acadêmica 
Pontuação 

ÚNICA 

Curso de capacitação na área de atuação, com carga horária 

mínima de 360 horas 
1,5 

Especialização em área correlata à disciplina em que pretende 

atuar 
2,5 

Mestrado em área correlata à disciplina em que pretende atuar ou 

em Educação 
3,0 

Doutorado em área correlata à disciplina em que pretende atuar 

ou em Educação 
3,0 

SUBTOTAL 10,0 

Experiência Profissional 
Pontuação 

Unitário Máximo 

Experiência profissional na área do curso pretendido para atuação 

ou nas disciplinas do curso 
1,0 

(por semestre) 
10,0 

Tempo de docência (por área nos cursos FIC ou por disciplina no 

Técnico) 

2,0 

(por semestre) 
10,0 

SUBTOTAL 3,0 20,0 

PONTUAÇÃO MÁXIMA (SOMATÓRIA DE TODOS OS 

ITENS) 
30 PONTOS 

 

6.3. Em caso de empate serão considerados os critérios abaixo, na seguinte ordem: 

a) tiver maior idade; 

b) tenha obtido maior pontuação na experiência profissional; 

c) persistindo o empate, prevalecerá a maior pontuação acadêmica. 

 

7. DOS RESULTADOS 

7.1 O resultado da análise do currículo será divulgado no dia 04 de Junho de 2014, no mural do IFSP 

Campus Matão. 

 

7.2 É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar os resultados e demais publicações 

referentes a este edital.  

 

7.3 Os candidatos selecionados somente perceberão bolsas se respeitadas às normas estabelecidas no 

art. Resolução CD/FNDE nº 04/2012 e Resolução CS/IFSP nº 1.049/2013. 

 

7.4 As dúvidas decorrentes deste Edital poderão ser esclarecidas pelo e-mail pronatec.mto@ifsp.edu.br 

colocando o assunto EDITAL EXTERNO DO PRONATEC no email. 
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7.5 Os recursos devem ser entregues na Sala do PRONATEC do IFSP Campus Matão das 09hs às 

12hs no dia 05 de Junho de 2014. 

 

7.6 O resultado final será divulgado no mural do Campus Matão do IFSP no dia 05 de Junho de 2014. 

 

8. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

8.1 A aprovação no processo seletivo assegurará apenas a expectativa de direito à concessão da 

bolsa, ficando a concretização deste ato condicionada à observância das disposições legais 

pertinentes, bem como da respectiva disponibilização financeira, em função da formação das 

turmas, da rigorosa ordem de classificação e do prazo de validade do processo seletivo. 
 

8.2 A inexatidão ou irregularidade de informações, ainda que constatadas posteriormente, eliminará o 

candidato do processo seletivo, declarando-se nulos todos os atos decorrentes de sua inscrição; 

 

8.3 A inscrição do candidato implicará o conhecimento destas normas e o compromisso de cumpri-las. 

 

8.4 Será excluído o candidato que, em qualquer etapa do processo seletivo utilizar meio fraudulento, 

meio ilícito, proibido ou atentar contra a disciplina no local de realização das inscrições ou análise dos 

currículos. 

 

8.5 Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão de Seleção do campus Matão. 

 

8.6 A referida contratação será por um período máximo de 6 (seis) meses. 

 

8.7 As ações do PRONATEC também serão monitoradas pelo Ministério da Educação, por meio do 

acompanhamento e análise de indicadores e dos registros no sistema SISTEC, ou na forma presencial, 

por diligência in loco. 

 

8.8 A permanência do bolsista no programa PRONATEC, no IFSP – Campus Matão, estará sujeita à 

avaliação pedagógica e institucional realizada pela gestão geral do programa, em articulação com a 

Supervisora do PRONATEC e o Coordenador de Extensão do IFSP Campus Matão, ao longo de cada 

semestre, conforme determina a Resolução CD/FNDE nº 04 de 16 de março de 2012. 

 

 

 

 

________________________________________ 

Prof. Dr. Alexandre Moraes Cardoso 

Diretor Geral do IFSP – Campus Matão 
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ANEXO I 

REQUERIMENTO DE INSCRIÇÃO  

IDENTIFICAÇÃO PESSOAL 

Nome: 

CPF: RG: Orgão Expedidor: 

PIS/PASEP/CI (11 dígitos): Data de Nascimento: 

Optante FGTS: (    ) Sim   (    ) Não Data da opção: 

Área de atuação profissional: 

Formação Acadêmica: 

Titulação: 

DADOS DA INSCRIÇÃO (LISTAR AS DISCIPLINAS) 

NOME DA DISCIPLINA CURSO 

    

    

    

    

    

    

ENDEREÇO PARA CORRESPONDÊNCIA 

Rua ou Avenida: 

Número: Bairro: 

Cidade/ Estado: CEP: 

Telefone Residencial: Telefone Comercial: Celular: 

e-mail: 

 

(via IFSP Campus Matão) 

NOTA: A contração do candidato aprovado é condicionada à observância das disposições legais pertinentes, bem 

como da respectiva disponibilização financeira, em função da formação das turmas, da rigorosa ordem de classificação 

e do prazo de validade do processo seletivo. No caso da contratação do candidato, o mesmo deverá possuir 

obrigatoriamente conta corrente ou poupança ativa em agência bancária, não podendo a mesma ser conta salário e 

conta corrente/ poupança conjunta. O profissional externo também deverá providenciar cadastro junto à Prefeitura 

para emissão de documentos fiscais que possibilitem o recolhimento dos impostos e a apresentação dos recibos ao 

setor financeiro do campus 

   

 

Matão, _________ de _____________________ de 2014 

   ____________________________________________________________ 

Assinatura do Candidato 

 

     

IDENTIFICAÇÃO PESSOAL 

Nome: 

CPF: RG: Orgão Expedidor: 

 

(via do candidato) 

   

 

Matão, _________ de _____________________ de 2014 

   ____________________________________________________________ 

Responsável no Campus Matão 
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ANEXO II 

DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DO BOLSISTA  

Eu, __________________________________________________________________________, 

CPF:__________________, declaro para os devidos fins que tenho disponibilidade para o 

desempenho das atividades como BOLSISTA no Programa Bolsa-Formação do PRONATEC e que 

me comprometerei no cumprimento das atribuições a mim designadas e respectiva carga horária da 

atividade, ciente de que não causarei prejuízo a minha carga horária regular de atuação, conforme 

apresentada na tabela abaixo, e nem comprometerei a qualidade e o bom andamento das atividades 

regulares exercidas no IFSP, conforme disposto na Resolução CD/FNDE nº 04/2012. 

HORÁRIO DA JORNADA DE TRABALHO E DISPONIBILIDADE PARA O PRONATEC 

TURNO SEGUNDA TERÇA QUARTA QUINTA SEXTA SABADO 

MANHÃ       

TARDE       

NOITE       

 

Local e data:___________________________, ______de ________________de 2014. 

 

Assinatura do candidato: _________________________________________________ 
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ANEXO III 

(APENAS PARA SERVIDOR PÚBLICO) 

DECLARAÇÃO DO SETOR/DEPARTAMENTO DE LOTAÇÃO 

DECLARO estar ciente e CONFIRMO que o servidor_______________________________________ 

 ________________________________________________________, SIAPE nº ________________, 

ocupante do cargo de ________________________________________________________________, 

lotado no(a)____________________________________________, possui disponibilidade para 

exercer atividades como BOLSISTA no âmbito da Bolsa-Formação do PRONATEC, e que as 

atividades a serem desempenhadas por este servidor são compatíveis com sua programação de 

trabalho regular na Instituição, apresentada acima, e não comprometem a qualidade e o bom 

andamento das atividades regulares exercidas no IFSP, conforme disposto na Resolução CD/FNDE nº 

04/2012. 

Local e data:___________________________, ____de ________________de 2014. 

 

______________________    ________________________ 

  Assinatura e carimbo do                                            Assinatura e carimbo do  

Responsável/Chefe Imediato                                    Diretor – Geral/Pró -Reitor 

 

 

 

PARECER DA DIREÇÃO DE GESTÃO DE PESSOAS 

 (Uso Exclusivo) 

De acordo com as declarações acima prestadas. 

 

Local e data:___________________________, ______de ________________de 2014. 

 

 

______________________    _______________________ 

  Assinatura e carimbo do                                              Assinatura e carimbo do 

Responsável/Chefe Imediato                                       Diretor Geral/Pró - Reitor 

 


