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partamento de Áreas Acadêmicas. VIGÊNCIA: vigência de
24.08.2015 a 31.12.2015. AMPARO LEGAL: Dispositivos da Lei nº
8.745 de 09.12.93 e as suas alterações posteriores. Assinam: Jerônimo
Rodrigues da Silva - Reitor pelo contratante e Núbia Flávia Oliveira
Mendes, contratado. Data da assinatura: 24 de agosto de 2015.
CONTRATO Nº 118/2015
ESPÉCIE: Extrato de Contrato de Trabalho de Professor Substituto,
que entre si celebram o Instituto Federal de Educação, Ciência e
Tecnologia de Goiás e SOLANGE BATISTA DE SOUZA: Prestação
de serviços de docência na Área/Disciplina: Educação, com jornada
de trabalho de 40 (quarenta) horas semanais, conforme Edital de
Homologação nº 002/2015 do Câmpus Itumbiara, publicado no DOU
de 12/08/2015, vaga decorrente de afastamento para pós-graduação
Stricto Sensu de Lígia Viana Andrade, com lotação no Departamento
de Áreas Acadêmicas. VIGÊNCIA: vigência de 08.09.2015 a
31.12.2015. AMPARO LEGAL: Dispositivos da Lei nº 8.745 de
09.12.93 e as suas alterações posteriores. Assinam: Jerônimo Ro-
drigues da Silva - Reitor pelo contratante e Solange Batista de Souza,
contratado. Data da assinatura: 08 de setembro de 2015.
CONTRATO Nº 119/2015
ESPÉCIE: Extrato de Contrato de Trabalho de Professor Substituto,
que entre si celebram o Instituto Federal de Educação, Ciência e
Tecnologia de Goiás e MARIA CAROLINA BEZERRA DI ME-
DEIROS LEAL: Prestação de serviços de docência na Área/Dis-
ciplina: Química, com jornada de trabalho de 20 (vinte) horas se-
manais, conforme Edital de Homologação nº 001/2015 do Câmpus
Inhumas, publicado no DOU de 14/07/2015, vaga decorrente de afas-
tamento para pós-graduação de Sônia Júlia Oliveira de Souza, com
lotação no Departamento de Áreas Acadêmicas. VIGÊNCIA: vigên-
cia de 28.08.2015 a 31.12.2015. AMPARO LEGAL: Dispositivos da
Lei nº 8.745 de 09.12.93 e as suas alterações posteriores. Assinam:
Jerônimo Rodrigues da Silva - Reitor pelo contratante e Maria Ca-
rolina Bezerra Di Medeiros Leal, contratado. Data da assinatura: 28
de agosto de 2015.
CONTRATO Nº 120/2015
ESPÉCIE: Extrato de Contrato de Trabalho de Professor Substituto,
que entre si celebram o Instituto Federal de Educação, Ciência e
Tecnologia de Goiás e LADYSLENE CHRISTHYNS DE PAULA:
Prestação de serviços de docência na Área/Disciplina: Alimentos,
com jornada de trabalho de 20 ( vinte) horas semanais, conforme
Edital de Homologação nº 014/2015 do Câmpus Inhumas, publicado
no DOU de 01/04/2015, vaga decorrente de afastamento para pós-
graduação Pabline Rafaella Mello B. de Almeida, com lotação no
Departamento de Áreas Acadêmicas. VIGÊNCIA: vigência de
20/08/2015 a 31.12.2015. AMPARO LEGAL: Dispositivos da Lei nº
8.745 de 09.12.93 e as suas alterações posteriores. Assinam: Jerônimo
Rodrigues da Silva - Reitor pelo contratante e Ladyslene Christhyns
de Paula, contratado. Data da assinatura: 20 de agosto de 2015.
CONTRATO Nº Nº 121/2015
ESPÉCIE: Extrato de Contrato de Trabalho de Professor Substituto,
que entre si celebram o Instituto Federal de Educação, Ciência e
Tecnologia de Goiás e KÊNIA CRISTINA MOURA DE OLIVEIRA
SILVA: Prestação de serviços de docência na Área/Disciplina: Quí-
mica, com jornada de trabalho de 20 (vinte) horas semanais, con-
forme Edital de Homologação nº 001/2015 do Câmpus Inhumas,
publicado no DOU de 06/08/2015, vaga decorrente de afastamento
para pós-graduação de Liliane de Paula Munhoz, com lotação no
Departamento de Áreas Acadêmicas. VIGÊNCIA: vigência de
20.08.2015 a 31.12.2015. AMPARO LEGAL: Dispositivos da Lei nº
8.745 de 09.12.93 e as suas alterações posteriores. Assinam: Jerônimo
Rodrigues da Silva - Reitor pelo contratante e Kênia Cristina Moura
de Oliveira Silva, contratado. Data da assinatura: 20 de agosto de
2015.
CONTRATO Nº 122/2015
ESPÉCIE: Extrato de Contrato de Trabalho de Professor Substituto,
que entre si celebram o Instituto Federal de Educação, Ciência e
Tecnologia de Goiás e ARTHUR CAMARGO DE LACERDA ME-
DRADO: Prestação de serviços de docência na Área/Disciplina: In-
formática, com jornada de trabalho de 20 (vinte) horas semanais,
conforme Edital de Homologação nº 001/2015 do Câmpus Inhumas,
publicado no DOU de 06/08/2015, vaga decorrente de afastamento
para pós-graduação de Leandro Alexandre Freitas, com lotação no
Departamento de Áreas Acadêmicas. VIGÊNCIA: vigência de
20.08.2015 a 31.12.2015. AMPARO LEGAL: Dispositivos da Lei nº
8.745 de 09.12.93 e as suas alterações posteriores. Assinam: Jerônimo
Rodrigues da Silva - Reitor pelo contratante e Arthur Camargo de
Lacerda Medrado, contratado. Data da assinatura: 20 de agosto de
2015.
CONTRATO Nº 123/2015
ESPÉCIE: Extrato de Contrato de Trabalho de Professor Substituto,
que entre si celebram o Instituto Federal de Educação, Ciência e
Tecnologia de Goiás e RAQUEL FERREIRA NAVES: Prestação de
serviços de docência na Área/Disciplina: Química, com jornada de
trabalho de 20 (vinte) horas semanais, conforme Edital de Homo-
logação nº 001/2015 do Câmpus Inhumas, publicado no DOU de
06/08/2015, vaga decorrente de afastamento para pós-graduação de
Leandro Alexandre Freitas, com lotação no Departamento de Áreas
Acadêmicas. VIGÊNCIA: vigência de 20.08.2015 a 31.12.2015. AM-
PARO LEGAL: Dispositivos da Lei nº 8.745 de 09.12.93 e as suas
alterações posteriores. Assinam: Jerônimo Rodrigues da Silva - Reitor
pelo contratante e Raquel Ferreira Naves, contratado. Data da as-
sinatura: 20 de agosto de 2015.
CONTRATO Nº Nº 124/2015
ESPÉCIE: Extrato de Contrato de Trabalho de Professor Substituto,
que entre si celebram o Instituto Federal de Educação, Ciência e
Tecnologia de Goiás e FERNANDO CRUVINEL DAMASCENO:
Prestação de serviços de docência na Área/Disciplina: Química, com
jornada de trabalho de 20 (vinte) horas semanais, conforme Edital de
Homologação nº 001/2015 do Câmpus Inhumas, publicado no DOU
de 14/07/2015, vaga decorrente de afastamento para pós-graduação de
Sônia Júlia Oliveira de Souza, com lotação no Departamento de
Áreas Acadêmicas. VIGÊNCIA: vigência de 28.08.2015 a
31.12.2015. AMPARO LEGAL: Dispositivos da Lei nº 8.745 de
09.12.93 e as suas alterações posteriores. Assinam: Jerônimo Ro-
drigues da Silva - Reitor pelo contratante e Fernando Cruvinel Da-
masceno, contratado. Data da assinatura: 28 de agosto de 2015.

CAMPUS DA CIDADE DE LUZIÂNIA

EDITAL Nº 3, DE 14 DE SETEMBRO DE 2015

O Diretor do campus Luziânia do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás, no uso de suas atribuições legais e
regimentais, torna público que estarão abertas as inscrições para o Processo Seletivo Simplificado, destinado à contratação, por tempo
determinado, de PROFESSOR SUBSTITUTO/TEMPORÁRIO, para ministrar aulas no campus do IFG, com carga horária de 20 (vinte) e/ou
40 (quarenta) horas semanais, cujas remunerações básicas estão relacionadas abaixo, nos termos dos dispositivos da Lei n.º 8.745/1993 e
alterações introduzidas pelas Leis n.º 9.849/1999, 11.784/2008, 12.425/2011, 12.772/2012 e Decreto n.° 7.312 de 22/09/2010, publicado no
Diário Oficial da União de 23/09/2010.

QUADRO DE REMUNERAÇÃO BÁSICA PARA O CARGO DE PROFESSOR SUBSTITUTO/TEMPORÁRIO:

Carga Horária Graduação Aperfeiçoamento Especialização Mestrado Doutorado
20 horas R$ 2.018,77 R$ 2.104,93 R$ 2.173,85 R$ 2.498,78 R$ 2.983,59
40 horas R$ 2.814,01 R$ 2.982,30 R$ 3.184,73 R$ 3.799,70 R$ 5.143,41

Observação: Efeitos financeiros a partir de 1º de março de 2015, conforme dispõe a Lei n.º 12.772/2012.
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DAS VAGAS POR ÁREA DE CONHECIMENTO E HABILITAÇÃO EXIGIDA:

Área / Sub-área Titulação Mínima Exigida Va g a s Carga Horária
Semanal

Câmpus

Matemática Graduação em Matemática 01 20h Luziânia
História Graduação em História 01 40h Luziânia

Educação Graduação em Pedagogia Cadastro Reserva 40h Luziânia

1. DAS INSCRIÇÕES
1.1. Período: de 15/09/2015 às 11h do dia 29/09/2015
1.2. Local: Somente pela Internet no endereço eletrônico <http://www.ifg.edu.br/concurso/index.php/concursos>. Após o preenchimento do
formulário de inscrição, o candidato deverá imprimir o boleto bancário da taxa de inscrição, efetuando o pagamento no valor de R$ 20,00 (vinte
reais), em qualquer agência bancária impreterivelmente até o dia 28/09/2015. Antes de efetuar o recolhimento da taxa de inscrição, o candidato
deverá certificar-se de que preenche todos os requisitos exigidos para a participação no Processo Seletivo, pois a taxa, uma vez paga, só será
restituída em caso de revogação ou anulação plena do Processo Seletivo.
A íntegra deste Edital encontra-se disponível no site www.ifg.edu.br/concurso

JOSÉ CARLOS SILVA BARROS

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA
E TECNOLOGIA DO MARANHÃO

EDITAL Nº 16, DE 14 DE SETEMBRO DE 2015
PROCESSO SELETIVO PÚBLICO SIMPLIFICADO PARA

CONTRATAÇÃO DE PROFESSOR SUBSTITUTO

A Diretora Geral "Pro Tempore" do Instituto Federal de
Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão/Campus Timon, no uso
de suas atribuições legais, torna público que estarão abertas as ins-
crições para o Processo Seletivo Simplificado, destinado à contra-
tação por tempo determinado de professor substituto para o Ma-
gistério Federal do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico, nos termos
do art. 37, inciso IX da Constituição Federal de 1988, da Lei nº
8.745/1993, e suas alterações, na redação dada pela Lei 12425/2011,
da Lei nº 11.784/2008.

1. DAS VAGAS
1.1 O Processo Seletivo de que trata o presente Edital será

realizado sob a responsabilidade da Comissão Organizadora do Pro-
cesso Seletivo do IFMA/Campus Timon, designada pela Direção Ge-
ral Pro Tempore, obedecendo-se as normas do presente Edital com
intuito de preencher as seguintes vagas:

1.1.1 Cinco (05) vagas destinadas para contratação por tem-
po determinado, para professores substitutos, em regime de quarenta
(40) horas, conforme o constante no Quadro de Área/Número de
Vagas/Requisitos Mínimos/Temas da Prova Didática disposto no Ane-
xo I, para o IFMA/Campus Timon.

1.1.1.1 Uma (01) vaga destinada para contratação por tempo
determinado, como professor substituto, para a área de Engenharia
Civil, em regime de trabalho de quarenta (40) horas, conforme o
constante no Quadro de Área/Número de Vagas/Requisitos Míni-
mos/Temas da Prova Didática disposto no Anexo I, para o IF-
MA/Campus Timon.

1.1.1.2 Uma (01) vaga destinada para contratação por tempo
determinado, como professor substituto, para a área de Geografia, em
regime de quarenta (40) horas, conforme o constante no Quadro de
Área/Número de Vagas/Requisitos Mínimos/Temas da Prova Didática
disposto no Anexo I, para o IFMA/Campus Timon.

1.1.1.3 Uma (01) vaga destinada para contratação por tempo
determinado, como professor substituto, para a área de História, em
regime de quarenta (40) horas, conforme o constante no Quadro de
Área/Número de Vagas/Requisitos Mínimos/Temas da Prova Didática
disposto no Anexo I, para o IFMA/Campus Timon.

1.1.1.4 Uma (01) vaga destinada para contratação por tempo
determinado, como professor substituto, para a área de Informática,
em regime de quarenta (40) horas, conforme o constante no Quadro
de Área/Número de Vagas/Requisitos Mínimos/Temas da Prova Di-
dática disposto no Anexo I, para o IFMA/Campus Timon.

1.1.1.5 Uma (01) vaga destinada para contratação por tempo
determinado, como professor substituto, para a área de Matemática,
em regime de quarenta (40) horas, conforme o constante no Quadro
de Área/Número de Vagas/Requisitos Mínimos/Temas da Prova Di-
dática disposto no Anexo I, para o IFMA/Campus Timon.

1.2 São atividades próprias do professor da Carreira do Ma-
gistério Federal do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico, as per-
tinentes ao ensino, à pesquisa e à extensão que, indissociáveis, visem
à aprendizagem, à produção de conhecimento, à ampliação e so-
cialização do saber e da cultura, integrando-se estas atribuições às
definidas pela Lei número 9.394/1996 para o cargo de professor, tais
como: participar da elaboração da proposta pedagógica da Instituição;
zelar pela aprendizagem dos discentes; estabelecer estratégicas de
recuperação para os discentes de menor rendimento; ministrar os dias
letivos e horas-aula estabelecidos, além de participar integralmente

dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao desen-
volvimento profissional e colaborar com as atividades de articulação
do Câmpus com as famílias e a comunidade. Deverá atuar na Edu-
cação Básica, na Educação Profissional e Tecnológica e na Educação
S u p e r i o r.

2. DAS VAGAS DESTINADAS AOS CANDIDATOS DE-
FICIENTES

2.1 Das vagas destinadas a cada área e das que vierem a ser
criadas durante o prazo de validade do Processo Seletivo, 5% serão
providas na forma do § 2º, do artigo 5º da Lei 8.112/1990, de
11/12/1990, e do Decreto Nº. 3.298, de 20/12/1999, e suas alte-
rações.

2.1.1 Caso a aplicação do percentual de que trata o subitem
anterior resulte em número fracionado, este deverá ser elevado até o
primeiro número inteiro subsequente, desde que não ultrapasse 20%
das vagas oferecidas, nos termos do § 2º, do art. 5º da Lei Nº.
8 . 11 2 / 1 9 9 0 .

2.1.2 O candidato que se declarar pessoa deficiente con-
correrá em igualdade de condições com os demais candidatos.

2.2 Serão classificados cinco (05) candidatos por área, por
ordem decrescente de pontuação.

2.2.1 Uma (01) vaga será preenchida de imediato pelo pri-
meiro classificado, os demais candidatos classificados comporão a
lista de espera.

2.2.2 O último classificado a ser chamado em virtude do
surgimento de novas vagas a serem preenchidas será um candidato
deficiente.

2.3. Para concorrer a uma dessas vagas o candidato de-
verá:

a) no ato da inscrição, declarar-se pessoa deficiente;
b) encaminhar laudo médico original ou cópia autenticada

em cartório ou pelo servidor do Serviço de Protocolo, emitido nos
últimos doze meses, atestando a espécie e o grau, ou nível da de-
ficiência, com expressa referência ao código correspondente da Clas-
sificação Internacional de Doença (CID-10), bem como a provável
causa da deficiência.

2.3.1 O candidato deficiente deverá dar entrada no Serviço
de Protocolo do IFMA/Campus Timon, para o Núcleo de Recursos
Humanos do IFMA/Câmpus Timon, no período de 28 de setembro de
2015 a 13 de outubro de 2015, no horário das 08 horas às 11 horas e
das 14 horas às 17 horas, excetuando sábados, domingos e feriados,
pessoalmente ou por terceiros, observando-se o disposto no inciso XI,
do artigo 117 da Lei 8.112/199, portando procuração devidamente
reconhecida em cartório, o laudo médico (original ou cópia auten-
ticada em cartório) a que se refere a alínea "b" do subitem 2.2, bem
como cópia autenticada do CPF e RG ou, ainda encaminhá-lo via
SEDEX ou por carta registrada com AR, postada impreterivelmente
até o dia 13 de outubro de 2015, no seguinte endereço: Avenida Luís
Firmino de Sousa, nº 3907, Bairro Mutirão, CEP 65.635-468.

2.3.1.1 O laudo médico original estará disponível para de-
volução ao candidato, no prazo máximo de até trinta (30) dias con-
secutivos após o término do certame, no horário de funcionamento da
instituição, desde que o candidato não esteja na Homologação do
Resultado Final, conforme o que dispõe o item 2.2 deste Edital.

2.3.1.2 O Candidato deverá preencher, no ato da entrega e do
recebimento, o Anexo IV devidamente datado e assinado pelo can-
didato e pelo servidor do Serviço de Protocolo.

2.3.2 O fornecimento do original ou cópia autenticada em
cartório: do laudo médico, do RG e CPF, por qualquer via, é de
responsabilidade exclusiva do candidato. O IFMA/Campus Timon
não se responsabilizará por qualquer tipo de extravio que impeça a
chegada da documentação ao seu destino.

usuario
Realce
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3. DAS INSCRIÇÕES
3.1 As inscrições para o Processo Seletivo Simplificado de-

verão ser feitas somente no sítio eletrônico www.ifma.edu.br, no
período de 28 de setembro de 2015 a 13 de outubro de 2015.

3.2 O candidato obterá no momento da inscrição a Guia de
Recolhimento da União (GRU) e efetuará seu pagamento, exclu-
sivamente, numa agência do Banco do Brasil, em horário normal de
expediente bancário, até o dia 13 de outubro de 2015. O valor da taxa
de inscrição é de R$ 50,00 (cinquenta reais).

3.2.1 Não será aceito pagamento em cheque.
3.3 No último dia de inscrição, caso ocorram problemas de

ordem do sistema bancário ou problemas técnicos de ordem ex-
clusivamente institucional, o prazo será prorrogado até o próximo dia
útil ao da normalização do serviço.

3.4 Não haverá isenção do valor da inscrição e em nenhuma
hipótese haverá devolução do valor pago, salvo quando dos casos
previstos em lei.

3.5 A inscrição somente será válida após a confirmação, pelo
banco, do pagamento do valor da taxa de inscrição, dentro dos prazos
estabelecidos neste Edital.

3.6 O candidato terá direito a apenas uma única inscrição no
Processo Seletivo Simplificado de que trata este Edital. Se o can-
didato efetivar mais de uma inscrição, será considerada como ins-
crição válida a que estiver paga. Se houver mais de uma inscrição
paga, será considerada como inscrição válida a mais recente paga ou,
na hipótese de pagamentos realizados na mesma data, a de maior
número de inscrição.

3.7 O candidato poderá requerer atendimento especial, no ato
da inscrição, para o dia de realização da prova, indicando as con-
dições de que necessita para a realização desta, conforme previsto no
artigo 40, §§ 1º e 2º do Decreto nº 3.298/1999, e suas alterações.
Nesse caso, o IFMA/Campus Timon deverá garantir local e condições
adequadas para sua participação.

3.8 Para proceder à inscrição no Processo Seletivo o can-
didato deverá:

a) ser brasileiro nato ou naturalizado e estar em dia com as
obrigações eleitorais e militares (para o sexo masculino);

b) satisfazer todas as condições deste Edital, anulando-se
todos os atos decorrentes de inscrição efetuada em desacordo com as
presentes normas;

3.9 A inscrição do candidato é de sua inteira responsabi-
lidade e implica o conhecimento e aceitação das normas e condições
estabelecidas neste Edital, em relação às quais não poderá alegar
desconhecimento ou discordância.

3.10 Para quaisquer informações sobre este Processo Se-
letivo, o IFMA/Campus Timon disponibilizará o telefone (99) 98405-
6283 em dias úteis, em horário comercial; bem como, pelo endereço
eletrônico: comissao.timon@ifma.edu.br.

3.11 A Homologação das Inscrições ocorrerá até o dia 15 de
outubro de 2015 nos sítios eletrônicos www.ifma.edu.br e www.if-
ma.edu.br/timon e no Quadro de Aviso Central do IFMA/Campus
Ti m o n .

4. DAS PROVAS
4.1 O Processo Seletivo de que trata este Edital constará de

duas etapas distintas. A primeira constituída de uma Prova Didática,
de caráter eliminatório e classificatório, e a segunda de uma Prova de
Títulos, de caráter classificatório.

4.2 DA PROVA DIDÁTICA
4.2.1 A Prova Didática será pública, constituída de uma aula

expositiva sobre o tema sorteado, realizada perante uma Banca Exa-
minadora e terá como objetivo avaliar o candidato quanto ao seu
conhecimento específico e capacidade didático-pedagógica.

4.2.2 A prova deverá ter duração mínima de quarenta e cinco
(45) minutos e máxima de cinquenta e cinco (55) minutos. O can-
didato será eliminado caso não respeite o prazo estabelecido.

4.2.3 A Prova Didática será realizada na cidade de Ti-
mon/MA na sede do IFMA/Campus Timon, situada na Avenida Luís
Firmino de Sousa, nº 3907, Bairro Mutirão, e terá seu início às 08
horas, a ser realizada quarenta e oito (48) horas após os sorteios dos
temas, podendo ser estendida por quantos dias forem necessários,
obedecendo rigorosamente ao Cronograma de Realização da Prova
Didática, elaborado de acordo com a ordem de inscrição do can-
didato.

4.2.4 O Cronograma de Sorteio dos Temas da Prova Didática
será afixado no Quadro de Aviso Central do IFMA/Campus Timon
(em horário comercial) e divulgado nos sítios eletrônicos www.if-
ma.edu.br e www.ifma.edu.br/timon, até dia 19 de outubro de 2015.

4.2.5 O sorteio do tema da Prova Didática ocorrerá a partir
do dia 21 de outubro de 2015, em sessão pública na cidade de
Timon/MA na sede do IFMA/Campus Timon, situada na Avenida
Luís Firmino de Sousa, nº 3907, Bairro Mutirão, nos horários e locais
especificados no item anterior.

4.2.5.1 O tema sorteado, dentre uma lista de dez (10) temas
constantes no Anexo I deste Edital, será o mesmo para todos os
candidatos de cada grupo concorrente a determinada vaga, desde que
o número destes candidatos não ultrapasse quatro (04). Ultrapassado
esse limite, serão constituídos tantos grupos quantos forem neces-
sários.

4.2.5.2 O tema sorteado será lavrado em Ata pela Comissão
Organizadora do Processo Seletivo e por três testemunhas maiores de
idade, presentes no local do sorteio.

4.2.6 O tema sorteado será divulgado no Quadro de Aviso
Central do IFMA/Campus Timon (em horário comercial); bem como,
nos sítios eletrônicos www.ifma.edu.br e www.ifma.edu.br/timon, a
partir do dia 21 de outubro de 2015.

4.2.7 O candidato deverá comparecer ao local de realização
da Prova Didática munido do original de Carteira de Identidade ou
original de qualquer outro documento oficial com foto, para con-
ferência e assinatura da lista de frequência, às sete (07) horas e trinta
(30) minutos, no período matutino e às treze (13) horas e trinta (30)
minutos no período vespertino, conforme especificado no Cronogra-
ma de Realização da Prova Didática, a ser divulgado no dia 21 de
outubro de 2015, sob pena de eliminação do candidato caso o horário
não seja respeitado.

4.2.8 Os portões do IFMA/Campus Timon serão fechados às
sete (07) horas e trinta (30) minutos, no período matutino e às treze
(13) horas e trinta (30) minutos no período vespertino, não sendo
mais permitido ao candidato adentrar e participar do Processo Se-
letivo sob qualquer hipótese.

4.2.9 Não será permitido aos candidatos inscritos assistirem à
prova dos concorrentes.

4.2.10 A Banca Examinadora poderá arguir o candidato, após
a Prova Didática, não podendo ultrapassar o tempo máximo de vinte
(20) minutos.

4.2.11 Os candidatos, ao se apresentarem para a Prova Di-
dática, deverão entregar à Banca Examinadora o Plano de Aula em
três (03) vias, datado e assinado. O candidato que não entregar as três
vias do Plano de Aula, datado e assinado, será eliminado do presente
processo seletivo.

4.2.12 No Plano de Aula deverão constar:
a) Identificação do tema.
b) Objetivos.
c) Conteúdo Programático.
d) Procedimentos Metodológicos.
e) Recursos Instrucionais.
f) Procedimentos Avaliativos.
g) Previsão do tempo.
h) Referências.
4.2.13 No julgamento da Prova Didática, cada Examinador

levará em consideração a elaboração e operacionalização do Plano de
Aula, conforme Anexo IV, observando ainda a capacidade de co-
municação, de organização do pensamento e de planejamento, bem
como criatividade, atualidade e adequação do conteúdo, nível de
exposição, coerência entre objetivos e conteúdos, segurança e postura
profissional.

4.2.14 A preparação, aquisição e utilização de recursos para
a Prova Didática serão de inteira responsabilidade do candidato, não
podendo o mesmo dispor de qualquer recurso didático-pedagógico da
instituição.

4.2.15.O candidato que optar por gravar sua aula deverá
entregar obrigatoriamente à Banca Examinadora e antes do início da
Prova Didática o Termo de Manifestação de Interesse e de Res-
ponsabilidade para Gravação da Prova Didática. Caso contrário, o
mesmo não poderá gravar a Prova Didática.

4.2.15.1 O candidato que optar por gravar sua aula deverá
entregar obrigatoriamente cópia da sua gravação à Banca Exami-
nadora, logo após o término de sua apresentação. Caso contrário, o
mesmo não poderá usar a gravação para fins legais.

4.2.15.2 A gravação da Prova Didática deve conter como
imagem e/ou áudio de abertura, a identificação da banca feita pelos
próprios integrantes, a identificação do candidato e a área do co-
nhecimento a que concorre.

4.2.15.3 O candidato deverá trazer aparelho para a realização
da gravação áudio e/ou vídeo.

4.2.15.4 O aparelho de gravação deve conter dispositivo que
permita fornecer cópia da apresentação da aula, tais como: CD, DVD,
pen drive ou cabo USB.

4.2.15.5 Somente será permitido o uso de aparelhos gra-
vadores de áudio e/ou imagem específicos para este fim e que não
estejam com conexão a internet ou a outra forma de transmissão de
dados que não seja física.

4.2.15.6 Nenhum candidato poderá gravar a aula de seus
concorrentes.

4.3 DA PROVA DE TÍTULOS
4.3.1 Imediatamente após realização da Prova Didática do

candidato, o mesmo deverá entregar à Comissão Organizadora do
Processo Seletivo do IFMA/Campus Timon o Curriculum Vitae de-
vidamente comprovado e organizado na sequência disposta no Anexo
V, Caso apresente declaração ou certidão esta deverá estar com data
de emissão a partir de 2015.

4.3.1.1 Para a comprovação referida no item anterior, o can-
didato deverá trazer documentação autenticada em cartório ou au-
tenticá-la junto à Comissão desse Processo Seletivo. No segundo
caso, far-se-á necessário a apresentação dos documentos originais.

4.3.1.2 Os documentos originais poderão ser utilizados para
comprovação dos títulos apresentados no Curriculum Vitae, conforme
Anexo V, sendo que os mesmos estarão disponíveis para devolução
ao candidato, no prazo máximo de até trinta (30) dias consecutivos
após o término do certame, no Serviço de Protocolo do IFMA/Cam-
pus, em horário de funcionamento da Instituição.

4.3.1.2.1 O Candidato deverá preencher, no ato da entrega
dos documentos originais, o Anexo III, devidamente datado e as-
sinado pelo candidato e pelo servidor membro da Comissão Or-
ganizadora do Processo.

4.3.1.2.2 O Candidato deverá preencher, no ato do rece-
bimento dos documentos originais, o Anexo III, devidamente datado
e assinado pelo candidato e pelo servidor do Serviço de Protocolo.

4.3.1.3 No caso da entrega de cópias, todos os comprovantes
apresentados no Curriculum Vitae deverão estar com suas cópias
legíveis, autenticadas em cartório ou autenticadas por membros da
Comissão de Processo Seletivo. Caso contrário, estes não serão con-
siderados válidos para contagem de pontos.

4.3.1.3.1 O Candidato deverá preencher, no ato da entrega
das cópias autenticadas, o Anexo III, devidamente datado e assinado
pelo candidato e pelo servidor membro da Comissão Organizadora do
Processo.

4.3.1.3.2 O Candidato deverá preencher, no ato do rece-
bimento das cópias autenticadas, o Anexo III, devidamente datado e
assinado pelo candidato e pelo servidor do Serviço de Protocolo.

4.3.1.3.3 As cópias entregues para fins de comprovação dos
títulos apresentados no Curriculum Vitae estarão disponíveis para
devolução ao candidato, no prazo máximo de até trinta (30) dias
consecutivos após o término do certame, no horário de funcionamento
da instituição, desde que o candidato não conste na Homologação do
Resultado Final do processo, em consonância com o que dispõe o
item 6.5.1 deste Edital.

4.3.2 Apenas serão analisados os títulos dos candidatos clas-
sificados na prova didática, conforme subitem 6.1.

4.3.3 Na Prova de Títulos, a Banca Examinadora considerará
a formação acadêmica, atividade docente, atividade técnico-profis-
sional, trabalhos publicados e produção acadêmico-científica, cujos
documentos comprobatórios deverão constar do currículo do can-
didato.

4.3.4 O diploma ou certificado de graduação, documento
obrigatório do currículo, poderá ser substituído por certidão da ins-
tituição de ensino que o expedir, desde que conste a data de con-
clusão do referido curso, a confirmação da expedição do diploma ou
certificado e de que o mesmo se encontra em fase de registro nos
órgãos competentes.

4.3.5 O certificado ou diploma de graduação, como requisito
para contratação, não contará ponto para efeito de análise do cur-
rículo.

4.3.6 Na análise de currículo do candidato, não poderão ser
atribuídos pontos em duplicidade para o mesmo título ou experiência,
sob qualquer fundamento.

4.3.7 A análise dos títulos far-se-á obedecendo ao disposto
no Quadro de Pontuação para a Prova de Títulos e Modelo do Cur-
riculum Vitae, conforme Anexo V.

5. DA BANCA EXAMINADORA
5.1 Será constituída Banca Examinadora encarregada da apli-

cação e avaliação das provas, composta por dois (02) professores da
área específica ou afim e um (01) pedagogo, todos com a titulação
mínima de Especialista.

5.2 Não compete à Banca Examinadora a alteração e o des-
cumprimento de quaisquer itens ou subitens deste Edital.

5.3 Os nomes dos membros que irão compor as bancas
Examinadoras serão designados pela Diretora Geral Pro Tempore do
IFMA/Campus Timon, por meio de Ordem de Serviço e/ou Por-
tarias.

5.4 A Banca Examinadora escolherá, dentre seus membros, o
Presidente e o Secretário.

5.5 O IFMA/Campus Timon divulgará a relação dos mem-
bros que constituirão a Banca Examinadora, no Quadro de Aviso
Central do IFMA/Campus Timon e nos sítios eletrônicos www.if-
ma.edu.br e www.ifma.edu.br/timon, até o dia 19 de outubro de
2015.

5.6 É vedada a participação na Banca Examinadora de pro-
fissionais que tenham parentesco de até terceiro grau com qualquer
um dos candidatos inscritos.

5.7 É vedada à Banca Examinadora ausentar-se do IF-
MA/Campus Timon com qualquer documento e/ou material, virtuais
ou físicos, que estejam direta ou indiretamente ligados ao processo
seletivo regido por este Edital.

6. DO JULGAMENTO DAS PROVAS E DA CLASSIFI-
CAÇÃO FINAL

6.1 No julgamento da Prova Didática serão atribuídas notas
de zero (0) a dez (10), com arredondamento para duas casas decimais,
a cada candidato e serão classificados os candidatos que alcançarem
média igual ou superior a sete (7,00).

6.2 No julgamento da Prova de Títulos a nota atribuída entre
zero (0) e dez (10), com arredondamento para duas casas decimais,
será o resultado da conversão dos pontos atribuídos aos títulos cons-
tantes no Quadro de Pontuação para a Prova de Títulos e Modelo do
Curriculum Vitae, devidamente comprovados e autenticados (Anexo
V).

6.3 A nota geral do candidato será obtida através da média
aritmética simples das provas didática e de títulos.

6.4 Após análise dos títulos dos candidatos aprovados na
Prova Didática será divulgado o Resultado Provisório do Processo
Seletivo, até o dia 27 de outubro de 2015, no Quadro de Aviso
Central do IFMA/Campus Timon e nos sítios eletrônicos www.if-
ma.edu.br e www.ifma.edu.br/timon; bem como, através de Edital
publicado no Diário Oficial da União no qual constará a nota da
Prova Didática e a nota da Prova de Títulos.

6.5 A Homologação do Resultado Final do Processo Seletivo
será da responsabilidade da Direção Geral do IFMA/Campus Timon,
sendo o mesmo divulgado até o dia 30 de outubro de 2015, Quadro
de Aviso Central do IFMA/Campus Timon e nos sítios eletrônicos
www.ifma.edu.br e www.ifma.edu.br/timon; bem como, através de
Edital publicado no Diário Oficial da União, contendo a relação dos
candidatos classificados e aprovados no Processo Seletivo que trata
este Edital para cada área, por ordem de classificação.

6.5.1 Os candidatos serão classificados de acordo com a
ordem decrescente de pontuação.

6.5.2 Serão homologados duas (02) listas de classificados,
sendo: uma (01) lista geral com quatro (04) classificados e, uma (01)
lista específica para candidato deficiente com melhor pontuação.
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6.5.3 Em caso de empate na classificação, a Comissão Or-
ganizadora desse Processo Seletivo efetuará o desempate observando
os seguintes critérios, por ordem de prioridade:

a) maior nota obtida na Prova Didática.
b) maior nota na Prova de Títulos.
c) maior tempo de experiência no Magistério da Educação

Profissional Técnica de Nível Médio.
d) maior tempo de experiência no Magistério do Ensino

Médio e/ou Superior.
e) maior idade.
7. DAS CONDIÇÕES DE ELIMINAÇÃO DO CANDIDA-

TO
7.1 Será eliminado do Processo Seletivo de que trata este

Edital, o candidato que:
a) não apresentar as três vias do Plano de Aula.
b) perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos.
c) utilizar-se de expediente ilícito.
d) não participar da realização da Prova Didática.
e) ausentar-se da sala destinada à sua prova sem autorização

da Banca Examinadora.
f) deixar de assinar a lista de frequência da realização da

Prova Didática.
g) não cumprir as exigências do presente Edital em todos os

seus itens e subitens.
h) não adentrar no IFMA/Campus Timon para a realização

da prova até o momento de fechamento dos portões, dentro do horário
estabelecido para início dos trabalhos previstos neste Edital.

8. DA CONTRATAÇÃO
8.1 O candidato aprovado neste Seletivo Público Simpli-

ficado, obedecendo todas as normas legais, será contratado pelo IF-
MA em conformidade com o presente Edital e legislação em vigor.

8.2 A convocação dos candidatos para contratação obede-
cerá, dentro de sua aprovação no Processo Seletivo, a ordem de
classificação conforme o estabelecido no Edital de Homologação do
Resultado Final e sua respectiva contratação será feita nos termos da
Constituição Federal, da Lei 8.745/1993 e legislação pertinentes.

8.3 A convocação dos candidatos classificados, dentro do
número de vagas, para se manifestarem, no prazo determinado, sobre
a aceitação ou não do cargo, será feita pelo DADMP/PROGEPE,
através de correspondência registrada e/ou telegrama, a ser enviada ao
endereço informado pelo candidato no ato da sua inscrição, não se
responsabilizando o IFMA pela mudança de endereço sem comu-
nicação prévia, por escrito e protocolado, por parte do candidato.

8.4 Para contratação o candidato deverá possuir habilitação
específica conforme o que dispõe o Art. 62, da Lei 12.796/2013 e de
acordo com os requisitos mínimos exigidos no Quadro de Área/Nú-
mero de Vagas/Requisitos Mínimos/Temas da Prova Didática contidos
no Anexo I, para o exercício do cargo a que se submeteu ao Processo
Seletivo objeto deste Edital, de acordo com o que dispõe o parágrafo
1º, art. 10, da Lei nº 12.772/2012.

8.5 O candidato convocado terá 05 (cinco) dias úteis para se
manifestar sobre a aceitação ou não do cargo, e o não pronuncia-
mento dentro do prazo estabelecido implicará na sua renúncia tácita à
contratação, a qual a Instituição, por meio do setor competente, la-
vrará em Ata e tornará público para todos os efeitos legais.

8.6 O candidato, caso aceite, terá quinze (15) dias para
entregar a documentação, bem como os exames admissionais, que são
exigidos pelo IFMA.

8.7 Havendo desistência de candidatos convocados para con-
tratação, o IFMA procederá, durante o prazo de validade do Processo
Seletivo, a tantas convocações quantas forem necessárias para o pro-
vimento do cargo, obedecendo rigorosamente à ordem de classifi-
cação estabelecida no Edital de Homologação do Resultado Final.

8.8 A contratação será feita por um período de até doze (12)
meses e poderá ser prorrogada, de acordo com a necessidade e de-
terminação da Instituição, por um prazo de igual período.

8.9 No ato da contratação, o candidato firmará declaração de
que não foi contratado anteriormente, com fundamento na Lei nº
8.745/93, e suas alterações. O candidato que não puder ou não quiser
declarar ou declarar falsamente que tenha efetivamente sido con-
tratado anteriormente, com fundamento na Lei nº 8.745/93, dentro do
prazo de vinte e quatro meses, não poderá ter novo contrato público,
sob pena de rescisão contratual.

8.10 É vedada ao professor substituto contratado nos termos
do presente Edital, a alteração do regime de trabalho.

8.11 O contrato será por tempo determinado, em regime de
prestação de serviço de quarenta (40) horas semanais, como professor
substituto de docente integrante da Carreira do Magistério Federal do
Ensino Básico, Técnico e Tecnológico.

8.12 A admissão do candidato fica condicionada à clas-
sificação e posterior convocação, de acordo com a necessidade e
conveniência do IFMA, à inspeção médica a ser realizada pelo Ser-
viço Médico do IFMA e ao atendimento das condições constitu-
cionais e legais.

8.13 O contratado em regime de quarenta (40) horas per-
ceberá, a título de remuneração inicial, equivalente ao vencimento
básico da Classe D - I, Nível 01 o valor de R$ 2.814,01 que cor-
responde ao Vencimento Básico (VB) somado à Gratificação Es-
pecífica de Atividade Docente do Ensino Básico, Técnico e Tec-
nológico (GEDBT), podendo ser acrescidos, conforme a vaga do
professor a ser substituído, do valor da Retribuição por Titulação
(RT), não acumuláveis, de Aperfeiçoamento, no valor de R$ 168,29,
de Especialização, no valor de R$ 370,72, de Mestrado, no valor de
R$ 985,69,05 e de Doutorado, no valor de R$ 2.329,40, Vale Ali-
mentação no valor de R$ 373,00, Auxílio Pré-Escolar, estipulado em
R$ 66,00 para dependentes com idade inferior a seis (06) anos; bem
como outras vantagens, benefícios e adicionais previstos na legis-
lação.

8.14 A Retribuição por Titulação (RT) será vinculada à ti-
tulação do professor a ser substituído, conforme legislação espe-
cífica.

8.15 Após a assinatura, o professor contratado deverá, de
imediato, cumprir o horário de trabalho estabelecido pelo IFMA.

8.16 Os candidatos aprovados, porém não convocados, po-
derão ser aproveitado por outros campi do IFMA, de acordo com o
interesse da Administração.

8.17 Os candidatos não classificados terão trinta (30) dias,
após o preenchimento das vagas objeto deste Processo Seletivo, para
receberem seus currículos no IFMA/Campus Timon. Findo este pra-
zo, os mesmos serão encaminhados para reciclagem.

9. DOS RECURSOS
9.1 O candidato poderá interpor recurso, quanto ao mérito ou

por vício de forma, contra a Homologação das Inscrições e contra o
Resultado Provisório, podendo o candidato, neste último recurso,
questionar além da prova didática, também a prova de títulos, de-
vidamente fundamentado e encaminhado à Comissão de Organização
do Processo Seletivo, sendo que o mesmo deverá ser impetrado no
Serviço de Protocolo do IFMA/Campus Timon, no horário das 08
horas às 11 horas e das 14 horas às 17 horas, excetuando sábados,
domingos e feriados, pessoalmente ou por terceiros, observando-se o
disposto no inciso XI, do artigo 117 da Lei 8.112/199, portando
procuração devidamente reconhecida em cartório.

9.2 O recurso da Homologação das Inscrições deverá ser
feito até vinte e quatro (24) horas após a divulgação, em formulário
próprio (Anexo II) devidamente preenchido, acompanhado dos com-
probatórios, se necessário.

9.3 Os recursos contra o Resultado Provisório deverão ser
feitos até vinte e quatro (24) horas após a divulgação do mesmo, em
formulário próprio (Anexo II) devidamente preenchido, acompanhado
dos comprobatórios, se necessário.

9.4 Em caso de deferimento de recurso contra o resultado da
Prova Didática, automaticamente serão analisados os títulos do can-
didato com fins de obtenção de nota na Prova de Títulos.

9.5 Os recursos somente serão analisados se estiverem dentro
do prazo estabelecido neste Edital.

9.6 Os recursos deverão ser dirigidos à Comissão Orga-
nizadora do Processo Seletivo e protocolados no IFMA/Campus Ti-
mon, sito à Avenida Luís Firmino de Sousa, nº 3907 - Bairro Mutirão,
CEP 65.635-468, no horário das 08 horas às 11 horas e das 14 horas
às 17 horas.

9.7 Os resultados dos recursos serão divulgados até quarenta
e oito (48) horas após o término do prazo de recursos, sendo fixado
no Quadro de Aviso Central do IFMA/Campus Timon; bem como,
divulgado nos sítios eletrônicos www.ifma.edu.br e www.if-
ma.edu.br/timon.

9.8 Após análise dos recursos, a Homologação do Resultado
Final do Processo Seletivo será feita pela Direção Geral Pro Tempore
do IFMA/Campus Timon, através de Edital publicado no Diário Ofi-
cial da União.

10. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
10.1 O presente Processo Seletivo não se constitui Concurso

para ingresso no Quadro Permanente de Ensino da Carreira de Ma-
gistério Federal do Ensino Básico Técnico e Tecnológico do IFMA.

10.2 O Processo Seletivo do qual trata este edital terá va-
lidade de um (01) ano podendo ser prorrogado por igual período,
mediante ato próprio da autoridade competente, conforme determina
o Art. 12 da Portaria nº 450/2002, de 06 de novembro de 2002 do
Ministério de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão, contada
a partir da data da publicação do Edital de Homologação do Re-
sultado Final no Diário Oficial da União.

10.3 Em função das demandas da Instituição, o professor
poderá atuar em disciplinas relacionadas à área de conhecimento para
a qual prestou concurso, desde que atenda às exigências legais de
titulação em diferentes níveis de ensino.

10.4 A qualquer tempo, a inscrição, prova ou a contratação
do candidato poderão ser anuladas, desde que verificada falsidade de
declarações ou irregularidade nas provas e/ou nos documentos.

10.5 Fazem parte integrante deste Edital os Formulários de
Pessoas com Deficiência, Pessoa com Enfermidade e/ou Hospita-
lizado, Recurso e demais Anexos.

10.6 Quaisquer alterações das disposições ora estabelecidas
serão comunicadas através de Nota Oficial, a ser divulgada publi-
camente nos sítios eletrônicos www.ifma.edu.br e www.if-
ma.edu.br/timon; bem como, divulgado no Quadro de Aviso Central
do IFMA/Campus Timon, vindo tal documento a constituir parte
integrante deste Edital.

10.7 Quaisquer dúvidas ou informações serão respondidas
pela Comissão Organizadora do Processo Seletivo do IFMA/Campus
Timon no telefone (99) 98405-6283 ou no endereço eletrônico: co-
m i s s a o . t i m o n @ i f m a . e d u . b r.

10.8 Os casos omissos e as situações não previstas no pre-
sente Edital serão analisados pela Comissão Organizadora do Pro-
cesso Seletivo do IFMA/Campus Timon e, quando necessário, en-
caminhados para solução aos setores competentes do IFMA.

10.9 Fica eleito o Foro Federal de Caxias/MA para dirimir
questões relativas ao presente Processo Seletivo.

Timon/MA, 14 de setembro de 2015.
JACKELLYNE GEÓRGIA DUTRA E SILVA

LEITE

ANEXO I
QUADRO DE ÁREA/NÚMEROS DE VAGAS/REQUSISITOS MÍNIMOS E TEMAS PARA A PROVA DIDÁTICA

ÁREA VA G A S REQUISITOS MÍNIMOS TEMAS DA PROVA DIDÁTICA
Engenharia
Civil

(01) -Licenciatura em Engenharia Civil;Bacharelado em Engenharia Civil com complementação pedagógica que o habilite para
o exercício da docência na educação básica;

-Materiais de Construção: Produtos Betuminosos;Desenho Arqui-
tetônico e Assistido por computador: Normas e TécnicasHigiene e
segurança do Trabalho na Construção Civil;Mecânica dos solos:
Permeabilidade dos Solos-Estabilidade das Construções;Tecnolo-
gia das Construções:

-Bacharelado em Engenharia Civil (somente será considerada válida a inscrição caso não haja, candidatos inscritos com os
requisitos mínimos de licenciatura ou complementação pedagógica que o habilite para o exercício da docência na educação
básica);Tecnólogo nos cursos da área de Infraestrutura (excetuando os de: Agrimensura, Estradas, Gestão Portuária, Obras
Hidráulicas, Pilotagem Profissional de Aeronaves, Sistemas de Navegação Fluvial, Transporte Aéreo
e Transporte Terrestre)

Fundações Rasas e Profundas;Estruturas de Concreto;Instalações
Elétricas, Telefônicas e lógica: Instalação Residencial;Planejamen-
to e Gerenciamento de obras;Controle de Qualidade: Norma de
desempenho Habitacional (NBR 15.575/2013).

com complementação pedagógica que o habilite para o exercício da docência na educação básica;Tecnólogo nos cursos da
área de Infraestrutura (excetuando os de: Agrimensura, Estradas, Gestão Portuária, Obras Hidráulicas, Pilotagem Pro-
fissional de Aeronaves, Sistemas de Navegação Fluvial, Transporte Aéreo e Transporte Terrestre. Somente será considerada
válida a inscrição caso não haja candidatos inscritos com os requisitos mínimos de licenciatura ou complementação
pedagógica que o habilite para o exercício da docência na educação básica).

ANEXO I

QUADRO DE ÁREA/NÚMEROS DE VAGAS/REQUSISITOS MÍNIMOS E TEMAS PARA A PROVA DIDÁTICA

ÁREA NÚMERO DE VAGAS REQUISITOS MÍNIMOS TEMAS DA PROVA DIDÁTICA
Geografia Uma (01) -Licenciatura em Geografia;

-Bacharelado em Geografia com comple-
mentação pedagógica que o habilite para
o exercício da docência na educação bá-
sica.

-Bacias Hidrográficas Brasileiras;Climas do Brasil;Geotecnologias Aplicadas ao Ensino de Geografia;Geomorfologia
Brasileira;Biomas Brasileiros;Educação Ambiental Brasileira nas Escolas; Divisão Política Brasileira; Geografia do
Maranhão;Aspectos Econômicos e Sociais do Nordeste Brasileiro;Formação Étnica do Povo Brasileira.
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ANEXO I
QUADRO DE ÁREA/NÚMEROS DE VAGAS/REQUISITOS MÍNIMOS E TEMAS PARA A PROVA DIDÁTICA

ÁREA NÚMERO DE VAGAS REQUISITOS MÍNIMOS TEMAS DA PROVA DIDÁTICA
História Uma (01) -Licenciatura em História;

-Bacharelado em História com com-
plementação pedagógica que o ha-
bilite para o exercício da docência
na educação básica.

- Sociedade e cultura na Antiguidade Clássica; A cultura ocidental cristã na Idade Média;A África e o escravismo colonial;A
Revolução industrial e as novas formas de organização do trabalho-A crise mundial do capitalismo e a Segunda Guerra
Mundial;Modernização das cidades e movimentos sociais na Primeira República no Brasil;Implantação do novo regime,
política do café-com-leite, coronelismo e cangaço no Brasil;A Era Vargas e a invenção do trabalhismo;A Ditadura Militar e
a construção da memória;O ofício do historiador e as novas abordagens do fazer historiográfico.

ANEXO I
QUADRO DE ÁREA/NÚMEROS DE VAGAS/REQUISITOS MÍNIMOS E TEMAS PARA A PROVA DIDÁTICA

ÁREA VA G A S REQUISITOS MÍNIMOS TEMAS DA PROVA DIDÁTICA
Informática (01) -Licenciatura em: Informática,-Bacharelado em Ciências da Computação, Informática e Engenharia da Computação com complementação pedagógica que

o habilite para o exercício da docência na educação básica.-Bacharelado em Ciências da Computação, Informática e Engenharia da Computação (somente
será considerada válida a inscrição caso não haja, candidatos inscritos com os requisitos mínimos de licenciatura ou complementação pedagógica que o
habilite para o exercício da docência na educação básica);

-Linguagem de programação, Tec-
nologia Educacionais,-Redes de
Computadores,Sistemas Operacio-
nais.

-Tecnólogo nos cursos da área de Informação e Comunicação (excetuando os de: Geoprocessamento, Jogos Digitais e Telemática) com complementação
pedagógica que o habilite para o exercício da docência na educação básica.-Tecnólogo nos cursos da área de Informação e Comunicação (excetuando os
de: Geoprocessamento, Jogos Digitais e Telemática. Somente será considerada válida a inscrição caso não haja candidatos inscritos com os requisitos
mínimos de licenciatura ou complementação pedagógica que o habilite para o exercício da docência na educação básica).

-Algoritmos,Arquitetura de Compu-
tadores.
-Banco de Dados,Engenharia de
Software,Programação Orientada a
Objetos,-Estrutura de Dados.

ANEXO I
QUADRO DE ÁREA/NÚMEROS DE VAGAS/REQUISITOS MÍNIMOS E TEMAS PARA A PROVA DIDÁTICA

ÁREA NÚMERO DE VAGAS REQUISITOS MÍNIMOS TEMAS DA PROVA DIDÁTICA
Matemática Uma (01) -Licenciatura em Matemática.

-Bacharelado em Matemática com complementação peda-
gógica que o habilite para o exercício da docência na edu-
cação básica.

-Conjuntos;-Funções;-Sequências e Progressões;Matemática Financeira;-Análise Combinató-
ria;Geometria Plana;-Geometria Espacial Métrica;Estatística;-Cálculo Diferencial e Aplica-
ções;Cálculo Integral e Aplicações.

ANEXO II
MODELO DE RECURSO

_____________________________________________, candidato regularmente inscrito no Processo Seletivo Simplificado na vaga de professor substituto da área ____________________________, conforme Edital
de Processo Seletivo Simplificado para a Contratação de Professor Substituto nº 016, de 14 de setembro de 2015, inscrição nº ________, residente _______________________________________________, nº _______,
bairro _____________________________, Cidade/UF ________________ CEP ___________________________ fone (_____) ________________________, endereço eletrônico
___________________________________________, vem respeitosamente, recorrer da:
( ) Homologação das Inscrições.
( ) Resultado Provisório (Prova Didática e/ou Prova de Títulos).
Anexando _________________________________________________________________
__________________________________________________________________
documento(s) e baseando-se nos seguintes argumentos:
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Timon/MA, _______ de _________________________ de 2015.
____________________________________________
Assinatura do candidato

ANEXO III
MODELO DE DECLARAÇÃO DE ENTREGA OU RECEBIMENTO DE DOCUMENTOS

_________________________________________________________________, candidato regularmente inscrito no Processo Seletivo Simplificado na vaga de professor substituto da área _________________,
conforme Edital de Processo Seletivo Simplificado para a Contratação de Professor Substituto Nº 016, de 14 de setembro de 2015, inscrição nº ______, residente
_______________________________________________, nº _______, bairro _____________________________, Cidade/UF ________________ CEP ___________________________ fone (_____)
________________________, endereço eletrônico _________________________________________________, declaro que ______________ (discriminar: recebi ou entreguei):
( ) Original do Laudo Médico, conforme o que estabelece o item 2.3 deste Edital.
( ) Original do Termo de Intenção e de Responsabilidade para Gravação da Prova Didática.
( ) Originais de documentos, conforme o que dispõe o item 6.1.1, totalizando:
Número de documentos: __. Número de Documentos Frente: __ Número de Documentos Verso:__.
( ) Cópias de documentos, conforme o que dispõe o item 6.1.2, totalizando:
Número de cópias: ___. Número de Cópias Frente: ____ Número de Cópias Verso: ___.
Número de cópias válidas: __. Número de Cópias válidas Frente: __ Número de Cópias Válidas Verso: __.
Timon/MA, _______ de _________________________ de 2015.
____________________________________________
Assinatura do candidato
______________________________
Número do Registro Geral de Identidade do Candidato
______________________________
Número do Cadastro de Pessoa Física do Candidato
Timon/MA, _______ de _________________________ de 2015.
_________________________________________________________________
Assinatura do Servidor do Serviço de Protocolo/Membro da Comissão de Organizadora do Processo/Membro da Banca Examinadora
____________________________________________
Número no Sistema Integrado de Administração de Recursos Humanos (SIAPE)

ANEXO IV
FICHA DE AVALIAÇÃO DA PROVA DE DESEMPENHO DIDÁTICO

Nome do candidato: ______________________________________________________.
Área: ____________________________________. Data da prova: ____ / ____ / _____.
Tema da aula ministrada: _____________________________________________.
Horário de Início da Aula: ___:___. Horário de Término da Aula: ___:___. Duração: _____`.

DIMENSÃO AVALIATIVA PONTUAÇÃO ANÁLISE CRÍTICA
MÍNIMA/MÁXIMO AT R I B U Í D A

PLANO DE AULA
1. Objetivos 00,00 a 05,00
2. Seleção do conteúdo programático 00,00 a 05,00
3. Procedimentos metodológicos 00,00 a 05,00
4. Recursos didáticos 00,00 a 05,00
5. Processo de avaliação da aprendizagem 00,00 a 05,00
6. Previsão de tempo de apresentação 00,00 a 02,00
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7. Referências 00,00 a 03,00
TOTAL A 00,00 a 30,00
DESENVOLVIMENTO DA AULA
1. Domínio de conteúdo 00,00 a 13,00
2. Operacionalização dos objetivos 00,00 a 13,00
3. Desenvolvimento dos procedimentos metodológicos 00,00 a 13,00
4. Utilização adequada dos recursos didáticos 00,00 a 13,00
5. Execução dos procedimentos de avaliação da aprendizagem 00,00 a 13,00
6. Administração do tempo 00,00 a 05,00
TOTAL B 00,00 a 70,00
NOTA FINAL
(TOTAL A + TOTAL B)/10

00,00 a 10,00

______________________________
Nome Legível e em letra de forma do Examinador
____________________________
Número do CPF/SIAPE
_________________________________________
Assinatura do Examinador

ANEXO V
QUADRO DE PONTUAÇÃO PARA A PROVA DE TÍTULOS

E MODELO DO CURRICULUM VITAE

Nome do candidato: __________________________________________. Número da Inscrição: _____.
Área: ________________________________________________. Data da prova: ____ / ____ / ______.

DIMENSÕES AVALIATIVAS PONTUAÇÃO
MÍNIMA MÁXIMA AT R I B U Í D A

FORMAÇÃO DE ACADÊMICA
Licenciatura Plena que não seja a utilizada para contratação. 10 10
Licenciatura obtida por Programas Especiais de Formação Pedagógica de Docente do Ensino Fundamental, Ensino
Médio e da Educação Profissional Técnica de Nível Médio que não seja a utilizada para a contratação.

08 08

Especialização que não seja utilizada para contratação (considerar até 02 certificados). 12 24
Mestrado 20 20
Doutorado 26 26
Aperfeiçoamento - CH mínima de 180 h (considerar até 02 certificados) 03 06
Atualização - CH mínima de 120 h (considerar até 02 certificados) 02 04
Extensão, Seminário ou similar - CH mínima de 40 h (considerar até 02 cursos) 01 02
TOTAL A 82 100
EXPERIÊNCIA DOCENTE
Ensino Fundamental (considerar até 03 anos letivos). 08 24
Ensino Médio (considerar até 03 anos letivos). 10 30
Educação Profissional Técnica de Nível Médio (considerar até 03 anos letivos) 12 36
Ensino Superior de Graduação (considerar até 03 anos letivos). 14 42
Ensino Superior de Pós-Graduação (considerar até 03 anos letivos). 16 48
TOTAL B 60 180
EXPERIÊNCIA TÉCNICO-PROFISSIONAL EM ÁREA CORRELATA
De, no mínimo, um ano. 05 05
De um a dois anos. 08 08
De dois a três anos. 12 12
Mais de três anos. 15 15
TOTAL C 40 40
EXPERIÊNCIA ACADÊMICO-CIENTÍFICA EM ÁREA CORRELATA
Livros ou capítulos de livros publicados (considerar até 03 livros ou 03 capítulos). 13 39
Artigos publicados em periódicos especializados (considerar até 03 artigos publicados em periódicos especiali-
zados).

07 21

TOTAL D 20 60
Nota Final (TOTAL A + TOTAL B + TOTAL C + TOTAL D)/380 x 10 00,00 a 10,00

______________________________________________
Nome Legível e em Letra de Forma do Presidente
_____________________________________________
Nome Legível e em Letra de Forma do Secretário
______________________________________________
Nome Legível e em Letra de Forma do Membro
________________________________
Número do CPF/SIAPE
_______________________________
Número do CPF/SIAPE
_______________________________
Número do CPF/SIAPE
_______________________________________
Assinatura do Presidente
______________________________________
Assinatura do Secretário
______________________________________
Assinatura do Membro

ANEXO VI
TERMO DE INTENÇÃO E DE RESPONSABILIDADE PARA GRAVAÇÃO DA PROVA DIDÁTICA

_____________________________________________________________, candidato regularmente inscrito no Processo Seletivo Simplificado na vaga de professor substituto da área
________________________________________, conforme Edital de Processo Seletivo Simplificado para a Contratação de Professor Substituto Nº 016, de 14 de setembro de 2015, inscrição nº
________________________, residente ______________________________________________________, nº _______, bairro ________________________, Cidade/UF ____________ CEP __________________ fone
(____) ____________________________________________, endereço eletrônico ____________________________________________________________, manifesto a intenção de gravação da minha Prova Didática,
responsabilizando-me pela gravação da mesma. E, ainda, declaro estar ciente e de acordo com a entrega de cópia fidedigna da gravação realizada durante a Prova Didática, atendo as especificidades solicitadas conforme
supracitado Edital, devendo para tanto, entregar à Banca Examinadora, este documento antes do início da Prova Didática, sob pena de eliminação no processo seletivo.
Timon/MA, ______ de ______________________ de 2015.
______________________________________________
Assinatura do candidato
________________________________ Número do Registro Geral de Identidade com Órgão Expedidor/UF
______________________________________________
Número do Cadastro de Pessoa Física
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ANEXO VII

CRONOGRAMA DE ATIVIDADES

D ATA AT I V I D A D E HORÁRIO LOCAL
28/09/2015 à 13/10/2015 -Inscrição on-line. Diuturnamente. Sítio eletrônico www.ifma.edu.br.
28/09/2015 à 13/10/2015 Entrega do Laudo Médico do candidato deficien-

te.
8h às 11h.
14h às 17h.
Excetuando-se sábados, domingos e feriados.

Serviço de Protocolo do IFMA/Campus Timon.

Até 15/10/2015 Homologação das Inscrições. A partir das 8h. No Quadro de Aviso Central do IFMA/Campus Timon.
Sítio eletrônico www.ifma.edu.br.
Sítio eletrônico www.ifma.edu.br/timon.

Até 16/10/2015 Recursos contra a Homologação das Inscrições. 8h às 11h.14h às 17h.
Excetuando-se sábados, domingos e feriados.
Até 24 horas após a Homologação das Inscrições.

Serviço de Protocolo do IFMA/Campus Timon.

Até 18/10/2015 Resultado aos Recursos contra Homologação das
Inscrições.

A partir das 17h.
Até 24 horas após o prazo de Recursos contra a Homo-
logação das Inscrições.

No Quadro de Aviso Central do IFMA/Campus Timon.
Sítio eletrônico www.ifma.edu.br.
Sítio eletrônico www.ifma.edu.br/timon.

Até
19/10/2015

Divulgação do Cronograma de Sorteio dos Te-
mas da Prova Didática.

A partir das 14h. No Quadro de Aviso Central do IFMA/Campus Timon.
Sítio eletrônico www.ifma.edu.br.
Sítio eletrônico www.ifma.edu.br/timon.

A partir de
21/10/2015

Realização do sorteio dos temas da Prova Di-
dática.

A partir das 8h. No auditório do IFMA/Campus Timon.
Salas de aula do IFMA/Campus Timon.

A partir de
21/10/2015

Divulgação do Cronograma de Realização da
Prova Didática.

A partir das 12h30 para os candidatos do turno matutino.A
partir das 17h30 para os candidatos do turno vespertino.

No Quadro de Aviso Central do IFMA/Campus Timon.Sítio eletrônico
w w w. i f m a . e d u . b r .
Sítio eletrônico www.ifma.edu.br/timon.

Até
19/10/2015

Divulgação da Relação dos Membros da Banca
Examinadora.

A partir das 12h30. No Quadro de Aviso Central do IFMA/Campus Timon.
Sítio eletrônico www.ifma.edu.br.Sítio letrônico www.ifma.edu.br/ti-
mon.

24/10/2015 Realização da Prova Didática. Até às 07h30 para os candidatos do turno matutino.
Até às 13h30 para os candidatos do turno vespertino.

Salas de aulas do IFMA/Campus Timon.

24/10/2015 Entrega do Curriculum Vitae para fins de rea-
lização da Prova de Títulos.

Imediatamente após a realização da Prova Didática de cada
candidato.

Sala de Serviço de Atendimento ao Aluno.
Salas de aulas do IFMA/Campus Timon.

ANEXO VII

CRONOGRAMA DE ATIVIDADES

D ATA AT I V I D A D E HORÁRIO LOCAL
Até 27/10/2015 -Divulgação do Resultado Provisório. A partir das 8h. No Quadro de Aviso Central do IFMA/Campus Timon.

Sítio eletrônico www.ifma.edu.br.
Sítio eletrônico www.ifma.edu.br/timon.
Diário Oficial da União.

Até 28/10/2015 -Recursos contra o Resultado Provisório. 8h às 11h.
14h às 17h.
Excetuando-se sábados, domingos e feriados.
Até 24 horas após a Divulgação do Resultado Pro-
visório.

Serviço de Protocolo do IFMA/Campus Timon.

Até 30/10/2015 -Resultado aos recursos contra o Resultado Pro-
visório.

A partir das 17h.
Até 24 horas após prazo de Recursos contra o Re-
sultado Provisório.

No Quadro de Aviso Central do IFMA/Campus Timon.
Sítio eletrônico www.ifma.edu.br.
Sítio eletrônico www.ifma.edu.br/timon.

Até 30/10/2015 -Homologação do Resultado Final A partir das 18 horas. No Quadro de Aviso Central do IFMA/Campus Timon.
Sítio eletrônico www.ifma.edu.br.
Sítio eletrônico www.ifma.edu.br/timon.
Diário Oficial da União.

01/11/2015 à
3 0 / 11 / 2 0 1 5

-Disponibilização da documentação original.
-Disponibilização do Curriculum Vitae para os can-
didatos que não constem na Homologação do Re-
sultado Final

8h às 11h.
14h às 17h.
Excetuando-se sábados, domingos e feriados.

Serviço de Protocolo do IFMA/Campus Timon.

CAMPUS CAXIAS

EXTRATO DE CONTRATO Nº 5/2015 - UASG 158456

Nº Processo: 23249021682201491.
PREGÃO SRP Nº 6/2014. Contratante: INSTITUTO FEDERAL DE
EDUCACAO, -CIENCIA E TECNOLOGIA DO. CNPJ Contratado:
01859951000183. Contratado : CONGEL REFRIGERACAO LTDA -
ME -Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de

serviço de manutenção preventiva e corretiva dos aparelhos de ar
condicionado em funcionamento no Instituto Federal do Maranhão
Campus Caxias. Fundamento Legal: lei 10520/2001 Decreto
5450/2005 Decreto 7892/2013 lei 8666/1993. Vigência: 26/08/2015 a
25/08/2016. Valor Total: R$18.017,80. Fonte: 112000000 -
2015NE800101 Fonte: 112000000 - 2015NE800102. Data de As-
sinatura: 26/08/2015.

(SICON - 14/09/2015) 158456-26408-2015NE800258

CAMPUS SÃO LUIS - MARACANÃ

RETIFICAÇÃO

No Extrato de Termo Aditivo do Contrato nº 39/2015, pu-
blicado no DOU de 03 de setembro de 2015, seção 03, página 54, que
trata da prorrogação do contrato do professor substituto Lisandra
Maria da Silva Carvalho, Campus São Luís/Maracanã. Onde-se: "vi-
gência por um período de 12 (doze) meses de 31/08/2015 a
30/08/2016, prevendo prorrogação mediante Termo Aditivo por igual
período. Data da Assinatura 31/08/2015", leia-se: "vigência por um
período de 12 (doze) meses de 01/09/2015 a 31/08/2016, prevendo
prorrogação mediante Termo Aditivo por igual período. Data da As-
sinatura 01/09/2015".

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA
E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO

EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS

TERMO ADITIVO nº 01 AO CONTRATO Nº 029/2015
PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 029/2015, POR TEMPO DE-
TERMINADO DE PROFESSOR SUBSTITUTO, NOS TERMOS
DO INCISO IV DO ART. 2º E ART. 4º DA LEI Nº 8.745/93.
Contratante: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de
Mato Grosso. Contratado: PROFESSOR (A) SUBSTITUTO (A): AN-
DREA PENO DA SILVA. Prazo da Prorrogação: 12.09.2015 A
11.03.2016. Data da assinatura: 11 de setembro de 2015. Signatários:
José Bispo Barbosa, Reitor, pelo contratante ANDREA PENO DA
SILVA, contratado (a).

TERMO ADITIVO nº 03 AO CONTRATO Nº 032/2014
PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 032/2014, POR TEMPO DE-
TERMINADO DE PROFESSOR SUBSTITUTO, NOS TERMOS
DO INCISO IV DO ART. 2º E ART. 4º DA LEI Nº 8.745/93.
Contratante: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de
Mato Grosso. Contratado: PROFESSOR (A) SUBSTITUTO (A):
CHARLES REVSON ARAUJO. Prazo da Prorrogação: 11.09.2015 A
10.03.2016. Data da assinatura: 11 de setembro de 2015. Signatários:
José Bispo Barbosa, Reitor, pelo contratante CHARLES REVSON
ARAUJO, contratado (a).

RETIFICAÇÃO

No Contrato nº 92/2015, publicado no DOU de 13.07.2015,
seção 03, pg. 58, onde se lê: "Campus PONTES E LACERDA";
Leia-se: "Campus JUÍNA".

CAMPUS RONDONÓPOLIS

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE
DE LICITAÇÃO Nº 12/2015 - UASG 158498

Nº Processo: 23196026804201589 . Objeto: Pagamento de taxas ad-
ministrativas para aquisição do código ISSN ( International Standard
Serial Number)para periódicos produzido pelo IFMT - Campus Ron-
donópolis. Total de Itens Licitados: 00002. Fundamento Legal: Art.
25º, Inciso I da Lei nº 8.666 de 21/06/1993.. Justificativa: Art. 25º,
Inciso I da Lei nº 8.666 de 21/06/1993. Declaração de Inexigibilidade
em 14/09/2015. OSMAR ANTONIO MAGNABOSCO. Ordenador de
Despesas. Ratificação em 14/09/2015. FABIANE DE MESQUITA
BATISTA. Chefe do Departamento de Administração e Planejamento.
Valor Global: R$ 90,00. CNPJ CONTRATADA : 04.082.993/0001-49
INSTITUTO BRASILEIRO DE INFORMACOES EM CIENCIA E
TECNOLOIA.

(SIDEC - 14/09/2015) 158498-26414-2015NE800015

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA
E TECNOLOGIA DO MATO GROSSO DO SUL

EXTRATO DE ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA

PROCESSO nº 23347.011993.2015-14. Acordo de Cooperação Téc-
nica nº 016/2015 que entre si celebram o INSTITUTO FEDERAL DE
EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO DO
SUL e o INSTITUTO EUVALDO LODI - NÚCLEO REGIONAL
DE MATO GROSSO DO SUL - IEL/MS - CNPJ nº 15.411.218/0001-
06. Objeto: estabelecer cooperação entre os envolvidos visando a
Cessão Gratuita de Espaço para Participar do CAÇA TALENTOS
EXPO 2015, e a participação em atividades voltadas ao conhecimento
científico, técnico e cultural. Vigência: 10/04/2015 a 10/04/2016.


