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 Edital de Seleção de alunos para o Curso FIC - Capacitação Docente no Município de Posse/ GO 

  

O Diretor Geral do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Goiano (IF Goiano) – Campus 

Posse, no uso de suas atribuições legais na forma do que dispõe a Lei nº. 11.892/2008, torna público as 

inscrições do Processo Seletivo para o preenchimento das vagas do curso FIC - Capacitação Docente no 

Município de Posse/ GO, oferecido aos docentes da comunidade externa do IF Goiano, Campus Posse. 

 1.  DO CURSO E SEUS OBJETIVOS 

 1.1.O Curso FIC – Capacitação Docente no Município de Posse/ GO, promovido pelo Instituto Federal 

Goiano, Campus Posse, configura-se como um curso livre de aperfeiçoamento de profissionais que já 

estão no mercado de trabalho e que desejam se capacitar profissionalmente em educação. 

1.2.O objetivo da realização desse projeto é oportunizar aos docentes do município de Posse, uma 

construção colaborativa na apreensão e utilização das ferramentas digitais e interacionais, contribuindo 

dessa forma na formação desses servidores e, consequentemente impactando no aprendizado dos 

estudantes do município de Posse. 

1.3.O curso será ofertado pelo IF Goiano - Campus Posse, via Ambiente Virtual de Aprendizagem 

(AVA) pela plataforma Moodle para ensino a distância. 

 2.  DAS INSCRIÇÕES E DAS VAGAS 

2.1.Os interessados no Curso FIC “Capacitação Docente no Município de Posse/GO” deverão se 

inscrever pelo formulário eletrônico no período de 02 à 08/08/2021 . 

2.2.Para realizar a inscrição, o candidato deverá preencher o formulário eletrônico clicando aqui e anexar 

os seguintes documentos em formato PDF: 

● RG; 

● CPF; 

● Comprovante de endereço com CEP (comprovante recente); 

● Documento que comprove o vínculo empregatício como docente da secretaria de educação 

municipal de Posse; 

 

 2.3       Serão realizadas inscrições com número de vagas ofertadas por turma, conforme público-alvo 

discriminado no quadro abaixo 

https://docs.google.com/forms/d/1RR-ORQrqH3kj-TedJTdsh9sE9C0WQGLApvK92yVr-qU/edit
https://docs.google.com/forms/d/1RR-ORQrqH3kj-TedJTdsh9sE9C0WQGLApvK92yVr-qU/edit
https://docs.google.com/forms/d/1RR-ORQrqH3kj-TedJTdsh9sE9C0WQGLApvK92yVr-qU/edit
https://docs.google.com/forms/d/1RR-ORQrqH3kj-TedJTdsh9sE9C0WQGLApvK92yVr-qU/edit


 Docentes da rede municipal  240 

Total 240 

  

2.4     Podendo ser abertas novas turmas caso haja disponibilidade da instituição e se houver inscritos 

em lista de espera. 

2.5      O curso será ofertado no período previsto de Agosto à Setembro/2021, período em que deve ser 

integralizada a carga horária de 40 horas. Este curso será organizado em 1 módulo totalizando 40 horas, 

e neste módulo terão 3 tópicos com conteúdos ministrados de modo compartilhado com professores nas 

respectivas áreas afins. Ex: Área das tecnologias, Área de planejamento pedagógico para atividades 

remotas, Área Ambientação à plataforma Ava Moodle. Cada professor terá como carga horária 

individual, 2 horas de encontro síncrono e 2h44 min de atividades. As turmas serão divididas em grupos 

com o máximo de 80 cursistas, de modo que serão 3 turmas: A, B e C, e o trabalho e atividades propostas 

ocorrerão de maneira simultânea. 

2.6      Os candidatos deverão ser, docentes da rede municipal de educação do município de Posse/Goiás. 

Possuir conhecimentos básicos de informática e ter acesso à internet para acessar o AVA e desenvolver 

as atividades propostas. 

 

 3.  DA SELEÇÃO 

3.1.     O processo seletivo consiste na classificação dos candidatos via ordem de inscrição de acordo 

com o número de vagas ofertadas por público-alvo discriminado no item 2.3. 

3.2.     Caso o número de inscritos de um determinado público-alvo seja maior/menor que o de vagas, 

serão realizados remanejamento de vagas previstas por público atendendo o limite previsto por turma. 

3.2. Caso o número de inscritos seja maior que o de vagas, será formada uma lista de espera. Os 

candidatos na lista de espera serão chamados nos casos de desistência ou desclassificação de outros 

candidatos. 

 

 4.  DA MATRÍCULA 

 4.1     Será divulgada uma lista dos classificados, conforme item 7 do edital, na página do IF Goiano 

www.ifgoiano.edu.br/posse. 

 4.2      Não preenchendo o número de vagas em 1ª chamada será realizada convocação de candidatos 

da lista de espera. 

 5.  DO DESENVOLVIMENTO 

5.1     O curso será ofertado na modalidade Ensino a Distância (EaD) pelo IF Goiano – Campus Posse, 

por meio da plataforma Moodle. 

5.2     O início do curso está previsto para dia 23/08/2021. 

5.3    As atividades do curso serão ofertadas de forma assíncrona, desta forma, o cursista deverá montar 

seu cronograma de estudos de modo a realizar todas as atividades propostas atendendo o período de 

oferta do curso (23/08 à 27/08/2021). 

5.4      Haverá, na primeira turma, tutorial para acompanhar o desenvolvimento do curso e possíveis 

dificuldades dos cursistas. 

 

 6.  DA APROVAÇÃO NO CURSO E DA CERTIFICAÇÃO 

http://www.ifgoiano.edu.br/posse
http://www.ifgoiano.edu.br/posse
http://www.ifgoiano.edu.br/posse


6.1. Para aprovação no curso, será necessário que os cursistas tenham cumprido as seguintes exigências: 

6.1.1. Realizar as atividades de verificação da aprendizagem ao final de cada tópico dos módulos; 

6.1.2. Entregar a Atividade Final de Conclusão do curso; 

6.1.3 Média igual ou superior a 6,0 (seis) pontos nas atividades avaliativas e qualitativas. 

6.2 Após a conclusão dos módulos do curso, e tendo cumprido todos os pré-requisitos previstos no 

subitem 6.1, os docentes farão jus ao Certificado de Conclusão do Curso FIC - Capacitação Docente no 

Município de Posse/GO, a ser emitido pela Coordenação de Extensão e Registro Escolar do IF Goiano 

– Campus Posse. 

 

 7.  DO CRONOGRAMA 

 Atividades   Período  

Publicação do edital 02/08/2021 

Inscrições 
02 à 08/08/2021 

Resultado preliminar Até dia 10/08/2021 

 Período de Recurso Até 24 horas após a divulgação do resultado 

preliminar 

Resultado do Recurso até dia 12/08/2021 

Resultado definitivo 
até dia 13/08/2021 

Início do curso 23/08/2021 

  

8.  DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

8.1.É de inteira responsabilidade dos candidatos as informações prestadas no ato da inscrição. 

8.2.Serão anuladas, a qualquer tempo, as inscrições que não obedeçam às determinações contidas neste 

Edital ou que contenham informações falsas. 

8.3.Qualquer dúvida ou informação poderá ser obtida pelo endereços de e-mail: 

extensao.posse@ifgoiano.edu.br; 

8.4.Este Edital não prevê provimento de bolsas ou fomento aos docentes selecionados(as). 

8.5.A inscrição neste curso FIC implicará a tácita aceitação das condições estabelecidas neste Edital e 

das normas vigentes no âmbito do IF Goiano - Campus Posse, das quais o(a) candidato(a) inscrito(a) 

não poderá alegar desconhecimento. 

  

mailto:extensao.posse@ifgoiano.edu.br


   

(Assinado Eletronicamente)  

Frederico do Carmo Leite  

Diretor Geral 
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