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EDITAL Nº 25/2021 
 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA PROFESSOR FORMADOR PARA 
CURSO NA MODALIDADE A DISTÂNCIA NO AMBITO DA UNIVERSIDADE 

ABERTA DO BRASIL 

A UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS, em parceria com o Programa 

UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL – UAB, instituída pelo Decreto nº 

5.800/2006, pelo ministério da Educação/MEC, torna público, para conhecimento 

geral, a abertura de inscrições para o processo de seleção simplificada de 

Professor Formador na modalidade a distância, para atuarem no curso: 

Licenciatura em Música, os quais são promovidos pela Diretoria de Educação a 

Distância (DED) da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 

Superior (CAPES), observadas as disposições contidas neste Edital bem como as 

normas estabelecidas na Lei nº 11.273/2006, na Portaria CAPES nº 183, de 

21/10/2016, na Portaria CAPES nº 15, de 23 de janeiro de 2017 e na Instrução 

Normativa, nº 2, de 19 de abril de 2017 e Portaria Capes 102/2019. 

 

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
 

 A presente seleção de Professor Formador será regida por este edital 
e será supervisionada e executada pelo Centro de Educação a 
Distância (CED) em parceria com a coordenação do curso; 

 Ao efetivar a inscrição, o candidato declara estar ciente do conteúdo 
deste Edital e acata na íntegra as suas disposições; 

 Não serão permitidos acúmulos de bolsas no Sistema de Gestão de 
Bolsas–SGB do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação 
(FNDE), portanto candidatos já participantes de outros programas de 
fomento a estudo e pesquisa do governo federal, com bolsas do 
FNDE, deverão estar atentos para evitar a sobreposição de períodos 
de vinculação entre os programas. Conforme Resolução/CD/FNDE 
nº 36, de 13 de julho de 2009, será vedado o pagamento de bolsas ao 
participante que possuir vinculação a outro programa de bolsa de 
estudo cujo pagamento tenha por base a Lei nº 11.273/2006; 
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 As bolsas serão financiadas pelo Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação (FNDE) com base na resolução 
CD/FNDE nº 36, de 13 de julho de 2009 e suas alterações. 

 O candidato que, por qualquer motivo, deixar de atender às normas e 
às recomendações estabelecidas será automaticamente eliminado do 
processo de seleção. 

 Destina-se ao provimento de vagas existentes e à formação de cadastro de 
reserva para as vagas que surgirem no decorrer do prazo de validade deste 
Edital, de acordo com a necessidade e o interesse do Curso, a contar da 
data de publicação dos resultados. 

 Os horários de trabalho do professor serão definidos de acordo com as 
necessidades específicas de cada Curso e poderão incluir horários 
noturnos, sábados, domingos e feriados e a necessidade de realização de 
viagens aos polos de atendimento presencial. 

 A atuação como Professor Formador do presente Edital não implicará na 
redução das atividades normalmente desempenhadas pelo candidato no seu 
departamento ou órgão equivalente. 

 Ao efetivar a inscrição, o candidato declara estar ciente do conteúdo deste 
Edital e acata na íntegra suas disposições. 

 O presente Processo Seletivo terá validade de 04 (quatro) anos, não 
podendo ser prorrogado. 

2. DAS VAGAS 
 

 Serão ofertadas vagas para Professores Formadores atuarem junto ao Curso 
na modalidade a distância apresentados na tabela 1, ofertado pela 
Universidade Federal do Amazonas em parceria com a Universidade 
Aberta do Brasil. 

 No caso de aumento de vagas, desistência ou desempenho considerado 
insuficiente de um Professor Formador, a vaga será destinada a outro 
professor, por ordem de classificação, e na ausência, a outro professor da 
área de conhecimento selecionado por meio deste edital ou, em caráter 
extraordinário, haverá a solicitação de indicação (via ofício) ao chefe de 
departamento da respectiva disciplina ou órgão equivalente competente, 
como forma de garantir a continuidade das atividades. 

 As vagas serão distribuídas de acordo com o anexo I. 
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Licenciatura em Música 

 

Tabela 1 –Relação de cursos com vagas para professor Formador 
 

 
 

3. DOS REQUISITOS BÁSICOS 
 

 Ser professor do Magistério Superior da Universidade Federal do 
Amazonas. 

 Estar lotado no departamento ou unidade acadêmica, quando não possuir 
estrutura departamental, de registro da disciplina, ou estar lotado no Centro 
de Educação a Distância e ter formação vinculado a disciplina pretendida. 

 Ter experiência profissional mínima de 1 (um) ano no Magistério Superior 
para Professor Formador II e mínima de 3 (três) anos para Professor 
Formador I. 

 Ter disponibilidade para realizar viagens aos polos quando solicitado pela 
Coordenação do Curso ou pela Coordenação Geral UAB/UFAM. 

 
 Ter disponibilidade para realização de encontros semanais com tutores e 

alunos, seja de forma remota e/ou presencial. 
 

 Ter conhecimento e habilidade na utilização da internet e ferramentas 
tecnológicas da informação e da comunicação. 

 
 Não poderão atuar no âmbito da UAB/CAPES, os servidores em 

afastamento parcial ou total, ou licença, com ônus e servidores que estejam 
afastadas das suas funções com uso de substituto, conforme previsto na Lei 
no 8.745, de 9 de dezembro de 1993. 

 
 

4. DO CARGO 
 

 Cargo: Professor Formador I e II. 
 

 Descrição das atividades: atuação em atividades práticas de ensino, 
pesquisa e extensão e desenvolvimento e participação em projetos de 
pesquisa e de desenvolvimento de metodologias de ensino na área de 
formação inicial e continuada de graduandos no âmbito do Sistema UAB. 

 Validade do Processo: até 4 (quatro) anos. 
 

 Os valores das bolsas obedecerão aos seguintes parâmetros: 
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 Professor Formador I: valor de R$ 1.300,00 (mil e trezentos 
reais) ao professor com experiência igual ou superior a 3 (três) anos no 
Magistério Superior. 

 Professor Formador II: valor de R$ 1.100,00 (mil e cem reais) 
ao professor com experiência mínima de 1 (um) ano no Magistério 
Superior. 

5. DAS ATRIBUIÇÕES 
 

 Por se tratar de ofertas de turmas únicas, de acordo com resolução vigente, 
o professor ficará responsável pela oferta da disciplina regular, oferta da 
dependência e oferta do repercurso para fazer jus ao recebimento das 
parcelas de bolsa. A oferta regular tem duração de um semestre, e a 
dependência e repercurso, acontecem no semestre seguinte, de modo 
contínuo. 

 Criar e organizar o ambiente virtual de aprendizado (AVA) com os 
conteúdos, aulas, avaliações, vídeos, outras mídias digitais e demais 
orientações descritas no termo de compromisso antes do início da oferta, 
referente a oferta regular, dependência e repercurso. 

 O não cumprimento da entrega dos conteúdos no AVA até a data 
determinada pela coordenação do curso, implica em substituição imediata 
por outro professor previamente credenciado por meio deste edital. 

 Participar das atividades de docência das disciplinas curriculares do curso. 
 

 Participar de grupo de trabalho para o desenvolvimento de metodologia na 
modalidade a distância. 

 Participar e/ou atuar nas atividades de capacitação desenvolvidas no 
Centro de Educação a Distância. 

 
 Coordenar as atividades acadêmicas dos tutores atuantes em disciplinas ou 

conteúdos sob sua coordenação. 
 

 Desenvolver o sistema de avaliação de alunos, mediante o uso dos recursos 
e metodologia previstos no plano de ensino. 

 
 Apresentar ao Coordenador de Curso, ao final da disciplina ofertada, 

relatório do desempenho dos estudantes e do desenvolvimento do 
componente curricular. 

 Desenvolver, em colaboração com o Coordenador do Curso, a metodologia 
de avaliação do aluno. 

 
 Desenvolver pesquisa de acompanhamento das atividades de ensino 

desenvolvidas nos cursos na modalidade a distância. 
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 Elaborar relatórios semestrais sobre as atividades de ensino no âmbito de 
suas atribuições, para encaminhamento à DED/CAPES/ MEC, ou quando 
solicitado. 

 Realizar os registros acadêmicos e lançamento de notas junto aos sistemas 
acadêmicos da UFAM. 

 Realizar as atividades respeitando os prazos estipulados no Calendário 
Acadêmico e/ou os prazos definidos pela Coordenação do Curso. 

 
 Elaborar todas as atividades com gabarito para correção por parte da 

equipe de tutores. 
 

 Organizar, além das avaliações e atividades regulares do semestre, provas, 
gabaritos e atividades para a Avaliação de Dependência (uma prova) e 
Repercurso (somente uma prova). 

 Todas as provas deverão vir acompanhadas de provas de segunda 
chamada. 

6. DAS INSCRIÇÕES 
 

6.1 Período de inscrição: 06/12/2021 a 15/12/2021. 
 

 A inscrição será gratuita e ocorrerá em formulário no anexo II e enviado 
exclusivamente para o e-mail selecaomusicaufam@gmail.com e deverá 
constar no título do email a disciplina que pretende concorrer seguido do 
nome. Ex: História da Arte I – Fulano de Tal. 

 No momento da inscrição, o candidato autodeclara ter pleno conhecimento 
do presente Edital, bem como, a veracidade das informações prestadas, 
observando o estabelecido no art. 299 do Decreto-Lei Nº 2.848, de 7 de 
dezembro de 1940 (Código Penal). 

 Os documentos exigidos para a inscrição (descrito no item 7 deste edital) 
deverão ser anexados formulário de inscrição no formato .pdf (anexo II). 

 
 O candidato que não anexar a documentação no ato da inscrição, será 

desclassificado. 
 
 

7 DA DOCUMENTAÇÃO 
 

 A documentação deverá ser anexada no momento da inscrição, conforme 
item 6.5 deste Edital. São necessários os seguintes documentos: 

a) Cópia simples do Diploma de Graduação expedido por Instituição de Ensino 
reconhecida pelo MEC ou Conselho Estadual de Educação; 
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b) Cópia simples da Comprovação da maior titulação, expedido por Instituição de 
Ensino reconhecida pela MEC; 

c) Cópia simples da Carteira de Identidade (RG); 
 

d) Cópia simples do Cadastro de Pessoa Física (CPF); 
 

e) Cópia simples do documento comprobatório de experiência mínima de 01 (um) ano 
no Magistério Superior para professor formador II e 03(três) anos para professor 
formador I; 

i) Para estrangeiros, cópia simples do visto temporário ou permanente; 
 

j) Histórico de ministração de disciplinas do Professor emitido pelo sistema acadêmico 
referente aos último 3 anos, se for o caso. 

 
 

9 DA SELEÇÃO 
 

 A seleção dos Professores Formadores será efetuada, por uma Comissão de 
Seleção designada pela Unidade Acadêmica ou órgão equivalente por 
análise documental. 

10 DA CLASSIFICAÇÃO 
 

 A classificação dos candidatos dar-se-á nominalmente, levando-se em 
consideração: 

 
a) ser professor da mesma disciplina ou disciplina de ementa similar em cursos 

presenciais; 
 

b) havendo mais de um professor na condição descrita no item (a), terá preferencia 
aquele que comprovadamente tenha maior experiência em ministrar disciplinas em 
cursos na modalidade EAD, conforme histórico do professor apresentado. Não 
podendo usar deste critério para desempate, terá preferência àquele que tiver maior 
quantidade de horas ministradas na respectiva disciplina ou disciplina de ementa 
similar. Ainda assim havendo empate, terá preferencia o Professor com vínculo mais 
antigo como professor da UFAM. 

c) não havendo candidato que atenda ao critério do item (a), e para fins de classificação, 
terá preferencia aquele que comprovadamente tenha maior experiência em ministrar 
disciplinas em cursos na modalidade EAD, conforme histórico do professor 
apresentado. 

d) não havendo inscritos para alguma disciplina, será conduzido conforme item 2.2. 
 

11 DA DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS 
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 A lista dos candidatos selecionados, acompanhada da classificação, será 
divulgada pela comissão de seleção na secretaria da unidade acadêmica 
e/ou departamentos e no site do ced no endereço https://ced.ufam.edu.br/. 

 O cronograma da divulgação dos resultados encontra-se no item 15 deste 
Edital. 

12 DOS RECURSOS 
 

 Caberá recurso à Comissão de Seleção, no prazo de 01 (um) dia útil após a 
divulgação do resultado preliminar. 

 
 O recurso será interposto pelo candidato, sendo requisitos essenciais para 

apreciação do recurso, que esteja assinado e fundamentado com as razões 
da irresignação, conforme preenchimento e envio do modelo presente no 
Anexo III e enviado ao email selecaomusicaufam@gmail.com com titulo: 
Recurso (Nome do candidato). 

 Não serão recebidos recursos fora do prazo. 
 

 Não serão aceitos pedidos de revisão das decisões de recurso. 
 
 

13 DO CADASTRAMENTO COMO BOLSISTA CAPES E DO VALOR DA BOLSA 
DE TUTORIA 

 O Professor Formador selecionado que vier a assumir a função fará jus a 
bolsa mensal, concedida para atuação em atividades desenvolvidas no 
âmbito do Sistema UAB durante o período do contrato, conforme Portaria 
CAPES nº 183, de 21 de outubro de 2016, Portaria CAPES nº 15, de 23 de 
janeiro de 2017, Instrução Normativa nº 2, de 19 de abril de 2017 e na 
Portaria CAPES nº 102, de 10 de maio de 2019. 

 Mudanças de política de pagamento de bolsas posterior a este edital é de 
inteira responsabilidade da DED/CAPES, não gerando a UFAM o 
compromisso do pagamento da mesma. 

14 DO DESLIGAMENTO DO BOLSISTAS 
 

 O Professor Formador que solicitar desligamento, deixa de receber, 
automaticamente, a bolsa concedida pela DED/CAPES. 

 
 Os bolsistas poderão ser desligados do curso, garantida a ampla defesa e 

contraditória, pelos seguintes motivos: 

a) Término do contrato e não renovação; 



Poder Executivo 
Ministério da Educação 
Universidade Federal do Amazonas 
Centro de Educação a Distância 

 

b) Indisciplina do professor em relação ao cumprimento de horários e/ou não realização 
das atividades atribuídas ao cargo, em especial, ao descumprimento dos prazos 
definidos no Calendário Acadêmico ou definido pela Coordenação do Curso; 

c) Desrespeito com colegas, alunos, professores e coordenação do curso/polo; 
 

d) Redução do número de bolsistas aprovados pela DED/CAPES; 
 

e) Irregularidade na documentação ou cadastro. 
 

 Em caso de identificação do não cumprimento das atividades, poderá ser solicitado 
a devolução das bolsas pagas nos referidos meses através de processo junto a 
DED/CAPES. 

 

15 DO CRONOGRAMA 
 

 Publicação do Edital: 15/11/2021. 
 

 Período de inscrições: de 06/12/2021 a 15/12/2021. 
 

 Lista de inscrições Homologadas: 15/12/2021. 
 

 Período para Recursos da homologação: 17/12/2021. 
 

 Lista de inscrições Homologadas pós-recursos e horário de entrevista 
20/12/2021 

 Resultado preliminar: 28/12/2021. 
 

 Período para Recursos do resultado: até:29/12/2021. 
 

 Resultado Final: 04/01.2022. 
 

16 DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 

 Não é permitido o recebimento de mais de uma bolsa concomitantemente 
(exceto bolsistas de mestrado e doutorado Capes/CNPq, segundo Portaria 
Conjunta CAPES/CNPq/No 01, de 12 de dezembro de 2007 e o Programa 
de Pós-Graduação tenha previsto no seu regimento interno. 

 Este edital é regulado pela Portaria da CAPES nº. 183, de 21 de outubro de 
2016, nº 15, de 23 de janeiro de 2017, Instrução Normativa, nº 2 de 19 de 
abril de 2017 e na Portaria CAPES nº 102, de 10 de maio de 2019. 

 A constatação de quaisquer irregularidades na documentação implicará 
desclassificação do(a) candidato(a) a qualquer tempo, sem prejuízo das 
medidas legais cabíveis. 
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 Os casos omissos neste Edital serão resolvidos pelas Comissões de 
Seleção, Coordenações dos Cursos envolvidos, em articulação com o 
Centro de Educação a Distância. 

 
 

Manaus, 15 de Novembro de 2021 
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ANEXO I 
 

DISTRIBUIÇÃO DE VAGAS POR CURSO E DISCIPLINAS 
 

Licenciatura em Artes Visuais 

Período 
Código da 
disciplina 

Disciplina 
Carga 

horária 
Vagas Especificidades 

 
 
 
 
 
 
 

1º 

EAD002 Seminário Introdutório 30 1 - 

IHI245 Estética e Teoria da Arte 60 1 - 

IHI292 Metodologia para a Pesquisa em Arte 60 1 - 

IHI045 Percepção Musical I 60 1 - 

IHI281 Prática Instrumental I T. Canto 
60 1 

Canto 

IHI281 Prática Instrumental I T. Piano 
60 1 

Piano 

IHI281 Prática Instrumental I T. Violão 
60 2 

Violão 

IHI281 Prática Instrumental T. Flauta Doce 
60 1 

Flauta Doce 

IHI228 Canto Coral I 30 1 - 

IHI250 Fundamentos do Ensino da Arte 60 1 - 

 
 
 
 
 
 

2º 

IHI294 Fundamentos da Educação Musical 60 1 - 

IHI006 História da Arte I 60 1 - 

IHI049 Tecnologia Educacional 60 1  

IHI127 Percepção Musical II 60 1  

IHI282 Prática Instrumental II T. Canto 
60 1 

Canto 

IHI282 Prática Instrumental II T. Piano 
60 1 

Piano 

IHI282 Prática Instrumental II T. Violão 
60 2 

Violão 

IHI282 
Prática Instrumental II T. Flauta 
Doce 

60 1 
Flauta Doce 

IHI087 Canto Coral II 30 1  

 
 
 
 

 
3º 

IHI295 Didática do Ensino da Música I 60 1  

IHI003 Tecnologia Educacional Aplicada a 
Música I 

60 1  

IHI131 Percepção Musical III 60 1  

IHI283 Prática Instrumental III T. Canto 
60 1 

Canto 

IHI283 Prática Instrumental III T. Piano 
60 1 

Piano 

IHI283 Prática Instrumental III T. Violão 
60 2 

Violão 

IHI283 
Prática Instrumental III T. Flauta 
Doce 

60 1 
Flauta Doce 
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 IHI089 Canto Coral III 30 1  

IHI134 História da Música I 60 1  

 
 
 
 
 
 
 

4º 

IHI139 História da Música II 60 1  

IHI284 Contraponto I 60 1  

IHI285 Prática Instrumental IV T. Canto 
60 1 

Canto 

IHI285 Prática Instrumental IV T. Piano 
60 1 

Piano 

IHI285 Prática Instrumental IV T. Violão 
60 2 

Violão 

IHI285 
Prática Instrumental IV T. Flauta 
Doce 

60 1 
Flauta Doce 

IHI286 Canto coral e Regência I 60 1  

IHI296 Didática do Ensino da Música II 60 1  

FEA040 Política e Legislação da Educação 
Básica 

60 1  

 
 
 
 
 
 

5º 

IHI169 História da Música III 60 1  

IHI287 Canto Coral e Regência II 60 1  

IHI288 Harmonia 60 1  

IHI142 
Instrumento Musical Complementar I 
T. Canto 

30 1 
Canto 

IHI142 
Instrumento Musical Complementar I 
T. Piano 

30 1 
Piano 

IHI142 
Instrumento Musical Complementar I 
T. Violão 

30 1 
Violão 

IHI142 
Instrumento Musical Complementar I 
T. Flauta Doce 

30 1 
Flauta Doce 

IHI249 Cultura Brasileira 60 1  

IHP123 Língua Brasileira de Sinais-LIBRAS 60 1  

 
 
 
 
 
 
 
 

6º 

IHI298 Pesquisa em Música 60 1  

IHI146 
Instrumento Musical Complementar 
II T. Canto 

30 1 
Canto 

IHI146 
Instrumento Musical Complementar 
II T. Piano 

30 1 
Piano 

IHI146 
Instrumento Musical Complementar 
II T. Violão 

30 1 
Violão 

IHI146 
Instrumento Musical Complementar 
II T. Flauta Doce 

30 1 
Flauta Doce 

IHI171 História da Música Popular 
Brasileira 

60 1  

IHI148 Prosódia Musical 30 1  

IHI136 Análise e Estruturação Musical I 60 1  

IHI223 Tecnologia e Produção Sonora I 60 1  

IHI289 Estágio Supervisionado I 105 10  
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7º 

IH299 
Trabalho de conclusão de Curso I 
(TCC1) 

60 10  

IHI323 
Educação Especial: Metodologia 
Aplicada ao Ensino da Música 

60 1  

IHI143 Prática de Conjunto Musical I 60 1  

IHI293 Estágio Supervisionado II 105 10  

 

8º 

IHI341 Trabalho de Conclusão de Curso II 
(TCC2) 

60 10  

IHI151 Prática de Conjunto Musical II 60 1  

IHI342 Estágio Supervisionado III 150 10  
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ANEXO II 

FICHA DE INSCRIÇÃO 

 
 

DADOS PESSOAIS 

NOME: IDADE: CPF: 

ENDEREÇO: NÚMERO: 

BAIRRO: CIDADE: CEP: 

TELEFONE: EMAIL: 

FORMAÇÃO (GRADUAÇÃO) CURSO DE POS GRADUAÇÃO: 

ANO DE CONCLUSAO 

SIAPE 

 
DADOS PROFISSIONAIS 

UNIDADE DE LOTAÇÃO TELEFONE 

PRINCIPAIS DISCIPLINAS MINISTRADAS TEMPO (ANOS) 

POSSUI VÍNCULO COM BOLSA? ( ) NÃO ( ) SIM QUAL: 

 
EXPERIÊNCIA EM EAD 

POSSUI EXPERIENCIA EM DOCENCIA EM EAD? ( ) SIM ( ) 
NÃO 

TEMPO: MESES 
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DISCIPLINAS A CONCORRER 

Nome da disciplina Ministra no presencial? 

  

  

  

  

  

  

 
 

Obs: anexo disponível para download em .docx em: 
https://docs.google.com/document/d/13SiUW7pOzNaroHQr_UAKaktKToK8NTnY/edit?usp=sh 
aring&ouid=107788607561277666714&rtpof=true&sd=true 
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Anexo III 
 

MODELO DE FORMULÁRIO PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO 

(DA HOMOLOGAÇÃO E DO RESULTADO FINAL) 

 

Modelo de formulário para interposição de recurso contra decisão relativa à seleção de 
candidatos para a seleção simplificada para Professor Formador. 

 
 

RECURSO CONTRA DECISÃO RELATIVA ( ) A HOMOLOGAÇÃO OU ( ) RESULTADO 
FINAL, referente ao EDITAL Nº XX/2019 do Centro de Educação a Distância da Universidade 
Federal do Amazonas. 

 
Eu,  , portador(a) do documento de 
identidade nº , inscrito(a) no CPF: , 
apresento recurso junto a esta Comissão contra decisão da Comissão de Seleção. 

A decisão objeto de contestação é: (explicitar a decisão que está contestando) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Os argumentos com os quais contesto a referida decisão são: 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obs: anexo disponível para download em .docx em: 
https://docs.google.com/document/d/1iTFEsiqBbYO5OOEdmYrUiQ3QaGBP9GKA/edit?usp=s 
haring&ouid=107788607561277666714&rtpof=true&sd=true 


