
   
 

 

EDITAL CENTRO PROFISSIONALIZANTE DE CAMAÇARI/RH/PRONATEC Nº01- 2015 

SELEÇÃO SIMPLIFICADA PARA ENCARGO DE PROFESSORES FORMAÇÃO DE CADASTRO DE RESERVA 

 

O diretor Acadêmico do CENTRO PROFISSIONALIZANTE DE CAMAÇARI, no uso de suas atribuições legais, torna público a 

ABERTURA DE INSCRIÇÕES para o processo de seleção simplificada de formação de cadastro de reserva para o encargo de 

professor bolsista, para atuarem nos Cursos de Formação Inicial e Continuada – FIC e Cursos Técnicos de Nível Médio, vinculados 

ao Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego – PRONATEC, no âmbito da Bolsa-Formação, instituída pela Lei 

Nº 12.513 de 26 de outubro de 2011, em conformidade com a Resolução CD/FNDE Nº 04, de 16 de março de 2012 e Portaria/MEC 

nº 168, de 7 de março de 2013. 

 

1. DO PROGRAMA 

1.1- O Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego – PRONATEC tem como objetivo expandir, interiorizar e 

democratizar a oferta de Cursos de Educação Profissional e Tecnológica (EPT) para a população brasileira. 

 

2. REQUISITOS PARA OBTENÇÃO DA BOLSA 

2.1- Pertencer ao quadro de colaboradores do Centro Profissionalizante de Camaçari ou pessoas da comunidade externa; 

2.2- Estar graduado e habilitado na área de atuação pretendida, conforme habilitação mínima exigida (Ver Anexo I) e apresentar 

disponibilidade de até 20 horas semanais, inclusive aos sábados e domingos, nos turnos diurno e/ou noturno, de acordo com a 

Proposta Pedagógica do Curso; 

2.3- O candidato selecionado não poderá acumular Bolsa Formação PRONATEC com outra Bolsa Institucional , exceto de Pesquisa 

e Extensão, ou relativa a outra mantenedora ofertante; 

2.4- O colaborador do Centro Profissionalizante de Camaçari poderá concorrer para qualquer código de vaga (anexo I) deste edital, 

desde que a atuação no PRONATEC/ Centro Profissionalizante de Camaçari não cause prejuízo a carga horária regular de 

atuação, a qualidade e o bom andamento das atividades regulares exercidas no Centro Profissionalizante de Camaçari. 

2.5 - O Bolsista colaborador do Centro Profissionalizante de Camaçari, selecionado neste edital, para o encargo de professor, 

deverá apresentar: 

a) Declaração de atualização dos diários de classe fornecida pela Gerência/Diretor de Ensino (exclusivo para Docente do Centro 

Profissionalizante de Camaçari); 

b) Declaração de Disponibilidade, com a ciência do setor no qual está lotado e do setor de Gestão de Pessoas, conforme modelo 

apresentado no Anexo IV; 

c) Termo de Ciência e Responsabilidade e o Termo de Compromisso, conforme Anexos V e VI; 

2.6- O Bolsista da comunidade externa, selecionado neste edital, para o encargo de professor, deverá apresentar: 

a) Declaração de Disponibilidade, conforme modelo apresentado no Anexo IV; 

b) Termo de Ciência e Responsabilidade e o Termo de Compromisso, conforme Anexos V e VI. 

 

3. DO ENCARGO 

3.1- Os profissionais selecionados para atuar no PRONATEC serão remunerados na forma de concessão de bolsa em 

conformidade com o Art. 9º da Lei Nº 12.513 de 26/10/2011 e da Resolução CD/FNDE Nº 04 de 16/03/2012, pelo tempo de 

execução das atribuições. 

3.2- O valor da bolsa que trata o subitem 3.1 obedecerá aos seguintes parâmetros de distribuição da carga-horária semanal 

dedicada ao PRONATEC e respectivo valor: 

Encargo 
Carga Horária 

Máxima Semanal 

Carga Horária 

Máxima Mensal 
Valor da Bolsa 

Professor 20 horas* 80 horas R$ 20,00 (vinte reais) por hora (de 60 minutos)** 

*Carga horária variável, acrescida de R$ 10,00, considerando a Produtividade Acadêmica apresentada na Proposta Pedagógica do 

Curso (Capacitação, Encontros, Visita Técnica, Projeto Integrador, Projeto de Ações Articuladas, etc.)  

* *Valor da bolsa referente ao trabalho do professor, compreendendo reuniões, preparação das aulas e realização das mesmas.  

3.2.1 O valor da hora- aula referente ao estágio obrigatório é equivalente a R$10,00. 

3.3- Ao colaborador externo caberá a aplicação das tributações em vigor, a saber, INSS e imposto de renda. 

3.4-Os profissionais bolsistas no encargo de professor terão as seguintes atribuições: 



   
 

a) planejar as aulas e atividades didáticas e ministrá-las aos beneficiários da Bolsa-Formação; 

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

c) registrar no SISTEC a frequência e o desempenho acadêmico dos estudantes; 

d) adequar conteúdos, materiais didáticos, mídias e bibliografia às necessidades dos estudantes; 

e) propiciar espaço de acolhimento e debate com os estudantes; 

f) avaliar o desempenho dos estudantes; 

g) participar dos encontros de coordenação promovidos pelos Coordenadores Geral e Adjunto. 

 

 

4. DAS VAGAS 

4.1- O processo seletivo de que trata o presente Edital destina-se ao preenchimento de vagas e formação de Cadastro de Reserva 

distribuída nas localidades onde houver oferta de cursos do PRONATEC/CENTRO PROFISSIONALIZANTE DE CAMAÇARI. 

4.2- Serão convocados candidatos selecionados para o encargo de professor de acordo com a demanda de cursos ofertados, 

seguindo ordem crescente de classificação. 

 

5. DAS INSCRIÇÕES 

5.1- As inscrições são gratuitas.  

5.2- Antes de efetuar a inscrição, o candidato deverá conhecer o teor do Edital e certificar-se de que preenche todos os requisitos 

nele expresso. O edital estará disponível no endereço eletrônico http://www.cpctreinamentos.com.br, sendo de responsabilidade do 

candidato acessá-lo, periodicamente, para acompanhar as etapas desta seleção. 

5.3- A inscrição implica compromisso, conhecimento e aceitação tácita, por parte do candidato, de aceitar as normas e condições 

estabelecidas neste Edital, nas instruções específicas de cada item e nas demais informações que porventura venham a ser 

divulgadas no endereço eletrônico http://www.cpctreinamentos.com.br, em relação às quais não poderá alegar desconhecimento ou 

discordância. 

5.4- No ato da inscrição, o candidato não poderá optar por mais de um código de vaga, constituindo-se, neste caso, inscrições 

distintas.  

5.5 – Será permitida a inscrição por procuração específica individual, com firma reconhecida por autenticidade, acompanhada de 

cópias dos documentos conforme item 7.3 (a), devidamente autenticados do candidato e do procurador. A procuração e as 

fotocópias dos documentos deverão ser anexadas à ficha de inscrição. 

5.6- A Coordenação PRONATEC/CPC está localizada na Avenida Comercial nº 100 – Centro Camaçari BA. Telefone: (71) 4111-

0772 / 3040-2999. A documentação citada no subitem anterior deverá ser entregue até o dia 06 de agosto de 2015, no horário de 

09h às 12h horas e das 14h às 17h, pessoalmente ou por terceiro, na Coordenação do PRONATEC/CPC– Concurso Edital 

01/2015. 

5.7- A qualquer momento poderá ser anulada a inscrição, as provas, a nomeação e a posse do candidato, desde que verificada a 

falsidade em qualquer declaração prestada e/ou qualquer irregularidade nas provas ou em documentos apresentados. 

5.8- O Centro Profissionalizante de Camaçari assegurará à pessoa com deficiência o direito de se inscrever neste concurso, em 

igualdade de condições com os demais candidatos, para provimento de cargo cujas atribuições sejam compatíveis com a 

deficiência de que é portador. 

5.9-  Em atenção ao disposto no Decreto nº 3.298, de 20 de dezembro 1999, e no §2º do artigo 5º da Lei 8.112/90, será reservado o 

percentual de 5% (cinco por cento) das vagas nos cargos com número de vagas igual ou superior a 05 (cinco). 

5.10- Caso o percentual de 5% (cinco por cento) das vagas reservadas resulte em número fracionado, este deverá ser elevado ao 

número inteiro subsequente, desde que não ultrapasse o percentual de 20% (vinte por cento) das vagas oferecidas para cada 

encargo. 

5.11- Para os encargos em que o número de vagas seja inferior a 05 (cinco), não haverá reserva imediata de vagas para pessoas 

com deficiência. 

5.12-  Para concorrer às vagas reservadas as pessoas com deficiência, o candidato deverá: 

a) No ato de inscrição, declarar-se com deficiência; 

b) Entregar cópia simples do Cadastro de Pessoa Física (CPF) e laudo médico (original ou cópia autenticada em cartório), emitido 

nos últimos doze meses, atestando a espécie e o grau ou nível da deficiência, com expressa referência ao código correspondente 

da Classificação Internacional de Doenças (CID), bem como a possível causa da deficiência, na forma do subitem 5.9 deste edital. 

http://www.cpctreinamentos.com.br/


   
 

5.13 - O fornecimento do laudo médico (original ou cópia autenticada em cartório) e da cópia simples do CPF, por qualquer uma das 

vias previstas neste edital, é de responsabilidade exclusiva do candidato. 

5.14 - O laudo médico (original ou cópia autenticada em cartório) e a cópia simples do CPF terão validade somente para este 

concurso público e não serão devolvidos, assim como não serão fornecidas cópias dessa documentação. 

5.15 - O candidato com deficiência poderá requerer no ato da inscrição, na forma do item 6 deste edital, condição especial para 

realização da Prova Didática. 

5.16 - O candidato que não entregar a documentação nos termos do item 5.12  não concorrerá às vagas destinadas às pessoas 

com deficiência, podendo participar do concurso nas mesmas condições dos demais candidatos. 

5.17- A inobservância do disposto no subitem 5.12 deste edital acarretará a perda do direito ao pleito das vagas reservadas aos 

candidatos com deficiência e o não atendimento às condições especiais necessárias. 

5.18-  Caso o candidato com deficiência seja aprovado neste concurso, deverá comprovar esta condição perante avaliação da Junta 

Médica, quando da nomeação. 

 

6. DAS CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA REALIZAÇÃO DAS PROVAS 

6.1- Os candidatos que necessitarem de condições especiais para realização da Prova Didática deverão informá-las no ato de 

inscrição, preenchendo o campo específico do formulário de inscrição destinado a esse fim. 

6.2- O candidato que solicitar atendimento especial na forma estabelecida no subitem anterior deverá entregar cópia simples do 

CPF e laudo médico (original ou cópia autenticada em cartório), este emitido nos últimos doze meses, que justifique o atendimento 

especial solicitado. 

6.3 - Os candidatos que não solicitarem as condições especiais no ato de inscrição ou que não entregarem a documentação 

comprobatória exigida nos termos e prazos estabelecidos neste edital não terão direito a tratamento especial durante a realização 

da Prova Didática. 

6.4 - A candidata que tiver necessidade de amamentar durante a realização da Prova Didática, além de solicitar atendimento 

especial para tal fim, no ato de inscrição, deverá entregar, para a Coordenação do PRONATEC/CPC– Concurso Edital 01/2015 

(condição especial), na Avenida Comercial nº 100 – Centro Camaçari BA – cep: 42800-420, cópia autenticada em cartório da 

certidão de nascimento da criança, até o dia 06 de agosto de 2015, e levar, no dia da Prova Didática, um acompanhante adulto que 

ficará em sala reservada e será o responsável pela guarda da criança. A candidata que não levar acompanhante adulto não poderá 

permanecer com a criança no local de realização da Prova Didática. 

6.5. Caso a criança ainda não tenha nascido até a data estabelecida no subitem 6.7, a cópia da certidão de nascimento poderá ser 

substituída por documento emitido pelo médico obstetra que ateste a data provável do nascimento. 

6.6. A solicitação de condição especial e a apresentação dos documentos listados no subitem 6.2 não garantem ao candidato o 

atendimento do seu pedido, uma vez que caberá ao Centro Profissionalizante de Camaçari analisar a pertinência da solicitação e a 

possibilidade de seu atendimento, segundo os critérios de viabilidade e razoabilidade. 

 

7. DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA A SER ENTREGUE: 

7.1- No ato da inscrição, a Ficha (anexo II) deverá ser devidamente preenchida e ser anexado o Currículo Lattes comprovado e 

encadernado; 

7.2- As inscrições deverão ser entregues na Coordenação do PRONATE/CPC no período de 05 a 06 de agosto de 2015, das 08 às 

12 horas e das 14 às 20horas. O candidato deverá apresentar Ficha de Inscrição (Anexo II), diplomas, certificados, portarias e 

declarações necessários para comprovação do Currículo Lattes (originais e cópias para fins de autenticação) e diploma/certificado 

comprobatório da Habilitação exigida (anexo I); 

7.3- Após a seleção, os Candidatos convocados deverão apresentar: 

a) Cópias do Documento de Identidade, CPF, Certificado de Reservista (CSM) para candidatos masculinos, Título de Eleitor, 

certificação de regularidade eleitoral referente a última eleição  e Anexos de acordo com o item 2.5 e item 2.6. 

 

8. DA SELEÇÃO E CLASSIFICAÇÃO 

8.1- Este processo seletivo de Provas e Títulos será realizado em duas fases: 

a. A primeira fase consistirá em Prova Didática (Eliminatória); 

b. A segunda fase consistirá em Prova de Títulos (Análise do Currículo Lattes – Classificatória);  

8.2- A análise do Currículo será realizada por comissão (ões) de seleção de bolsistas designada(s) para este fim, através de 

Portaria(s). 



   
 

8.3- A análise de currículo terá valor de 100(cem) pontos, conforme Tabela de Pontuação para encargo de professor (Anexo III). 

8.4- Na Análise de Currículo serão observados os itens (a e b) abaixo, considerados  classificatórios. 

a) Titulação e Produção Acadêmica; 

b) Experiência Profissional. 

8.5- Em caso de empate entre dois ou mais candidatos da seleção, terá preferência, para efeito de desempate, na ordem que se 

segue, o candidato que: 

a) colaborador do Centro Profissionalizante de Camaçari 

b) obtiver maior pontuação no subitem “a” do item 8.4; 

c) obtiver maior pontuação no subitem “b” do item 8.4; 

d) tiver maior idade (ano, mês, dia). 

8.6. Os pontos da Prova Didática estarão disponíveis no Anexo III deste edital. 

8.7. Para a Prova Didática, o candidato deverá comparecer com antecedência mínima de 1 hora ao local indicado, munido de 

documento de identidade com foto expedido pelas Secretarias de Segurança Pública ou pelas Forças Armadas, Polícias Militares, 

Ordens ou Conselhos, ou Carteira Nacional de Habilitação. 

8.8. Não será permitida a entrada de candidato no local de prova sem o seu documento de identidade com foto. 

8.9. No caso de perda ou extravio dos documentos exigidos, deverá ser apresentado documento que ateste o registro da ocorrência 

em Órgão Policial. 

8.10. Será eliminado do Concurso o candidato que: 

a. Não comparecer nos dias e horários definidos ao local da prova  didática; 

b. Comprovadamente usar de fraude, atentar contra disciplina ou desacatar a quem quer que esteja investido de autoridade para 

supervisionar, coordenar, fiscalizar ou auxiliar a realização da prova; 

8.10- A insuficiência de apresentação da documentação exigida no item 7.1 e item 10.8 deste edital acarretará na eliminação 

sumária do candidato. 

8.11- A Análise dos Currículos ocorrerá mediante a aprovação na Prova Didática. 

8.12- A classificação será divulgada por ordem decrescente de pontuação e pelo código de vaga escolhido pelo candidato no ato da 

inscrição. 

 

9. DOS RECURSOS 

9.1- O recurso deverá ser solicitado pela parte interessada através de Requerimento dirigido à Coordenação do PRONATEC- CPC, 

conforme modelo apresentado no Anexo VIII; 

9.2- O requerimento será entregue na Coordenação Geral do PRONATEC/CPC no prazo de até 01 (um) dia útil após a data da 

divulgação do resultado parcial; 

9.3- Compete a Coordenação Geral do PRONATEC/CPC julgar o recurso impetrado; 

9.4- O candidato, para tomar ciência da análise de seu recurso, deverá comparecer pessoalmente à Coordenação Geral do 

PRONATEC/CPC. Em hipótese alguma o Centro Profissionalizante de Camaçari telefonará ou enviará correspondência ao 

candidato para ciência de recurso; 

9.5- Serão indeferidos os recursos interpostos fora do prazo definido neste Edital; 

9.6- Os casos omissos serão resolvidos pela Coordenação Geral do PRONATEC/CPC.  

 

10 DA PROVA DIDÁTICA 

10.1- A prova didática será pública e terá a duração de 30 (trinta) minutos, com tolerância de 05 (cinco) minutos para mais ou para 

menos, e versará sobre o assunto constante da lista de pontos que consta no Anexo III. 

10.2 – A prova didática será filmada e fotografada como prova da execução do processo para fins de registro. 

10.3- Não será permitido a nenhum candidato assistir à Prova Didática dos demais concorrentes. 

10.4. Não será permitido à Comissão Examinadora arguir o candidato durante a explanação da aula didática. 

10.5-  Cada candidato deverá comparecer no local, data e horário determinados para a Prova Didática. 

10.6- Constituirão critérios para avaliação da Prova Didática: conhecimento do assunto, capacidade de síntese, clareza de 

exposição, correção e adequação da linguagem, capacidade de questionar, elaboração e execução do planejamento, cumprimento 

do tempo e plano de aula. 

10.7- A chamada dos candidatos para a realização da prova didática obedecerá à ordem de inscrição. 



   
 

10.8- Em virtude da ausência de um ou mais candidatos, em qualquer uma das fases do concurso, a ordem dos candidatos poderá 

ser alterada, a critério da Comissão Examinadora. 

10.9- Antes de dar início à Prova Didática, o candidato deverá distribuir o seu plano de aula aos 3 (três) membros da Comissão 

Examinadora, a não observância desse item, ocasionará na eliminação do candidato. 

10.10- Cada membro da Comissão Examinadora atribuirá nota de 0,00 (zero) a 100,00 (cem) a cada um dos candidatos que 

participarem da Prova Didática. 

10.11- A Nota Final da Prova Didática será a média aritmética das notas individuais atribuídas pelos membros da Comissão 

Examinadora. 

10.12- Será aprovado na Prova Didática o candidato que obtiver Nota Final igual ou superior a 70,00 (setenta). 

10.13- A prova didática deverá ser gravada. 

 

11. DA PROVA DE TÍTULOS 

11.1. Somente serão considerados os títulos relacionados com a área de conhecimento do Curso, dando-se maior valor aos 

diretamente ligados à(s) matéria(s) de ensino do concurso. 

11.3. Somente serão computados os títulos constantes do currículo lattes e devidamente comprovados. 

11.4. Não serão pontuados os documentos que estiverem em desacordo com este Edital. 

11.5. A Comissão Examinadora atribuirá nota de 0,00 (zero) a 100,00 (cem) a cada um dos candidatos que participarem da Prova 

de Títulos. 

11.6. A Prova de Títulos terá caráter apenas classificatório. 

 

12. DA CONVOCAÇÃO 

12.1- Será convocado para o encargo de professor a quantidade de candidatos, por ordem crescente de classificação,  obedecendo 

à oferta de curso durante a vigência deste edital; 

12.2- O Candidato convocado que não tiver disponibilidade nos dias e turnos definidos pela supervisão do curso, assinará Termo de 

Indisponibilidade, a ser disponibilizado pela Coordenação Geral. O Termo de Indisponibilidade assinado pelo candidato não 

implicará na sua desclassificação do processo seletivo, objeto deste edital. Assim, o candidato será consultado posteriormente para 

nova demanda, obedecendo à ordem de classificação; 

12.2.1- O candidato, colaborador do Centro Profissionalizante de Camaçari, diante do conflito de horário do PRONATEC/CPC com 

o exercício de suas funções na Instituição, poderá apresentar declaração da sua chefia imediata autorizando a compensação de 

horário de modo que possa exercer as atribuições do PRONATEC/CPC. 

12.3- O candidato subsequente, apenas será convocado quando houver indisponibilidade de cumprimento de carga horária do 

candidato anteriormente convocado; 

12.4- A indisponibilidade do candidato será caracterizada: pela assinatura do Termo de Indisponibilidade ou pelo cumprimento da 

carga horária máxima – 20 horas semanais para o encargo de professor; 

12.5- O candidato ao ser convocado deverá comparecer a Coordenação do PRONATEC/CPC em imediatamente à publicação do 

resultado final, conforme o cronograma vigente, no item 14. O não comparecimento implicará na desclassificação deste candidato. 

 

13. DO GERENCIAMENTO DO CADASTRO PARA O ENCARGO DO PROFESSOR 

13.1- A classificação para o cadastro de reserva não caracteriza obrigatoriedade de convocação para a realização das atividades 

pelo profissional e consequente recebimento da bolsa-formação do PRONATEC, pois esta última dependerá da Proposta 

Pedagógica do Curso ofertado; 

13.2- Depois de assinado o Termo de Compromisso, o professor que recusar-se a desempenhar as atribuições e atividades do 

encargo será eliminado do cadastro de reserva pela Coordenação Geral e não poderá ser reintegrado durante a vigência dos 

Cursos FIC ou Técnico de Nível Médio – PRONATEC, objeto deste Edital. 

 

14- DO CRONOGRAMA 

DATA ATIVIDADE 

05/08/2015 Lançamento de Edital 

05 a 06/08/2015 Período de Inscrições dos candidatos 

07/08/2015 Publicação dos inscritos e Convocação para a Prova Didática 

08/08/2015 Prova didática 

08/08/2015 Prova de Títulos 



   
 

10/08/2015 Publicação do resultado preliminar no e-mail, mural da escola, telefone e na mídia local. 

11/08/2015 Recursos 

12/08/2015 Publicação do Resultado Final após análise dos Recursos; 

13/08/2015 Convocação dos aprovados para Treinamento e Capacitação 

15/08/2015 Treinamento e capacitação 

 

 

15. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

15.1- Todas as informações disponibilizadas na Internet no endereço, na página do http://www.cpctreinamentos.com.br, bem como 

os Anexos de I a VI, as Informações Complementares e os Avisos Oficiais constituem normas que complementam este Edital; 

15.2- O presente Edital poderá ser cancelado ou alterado, em parte ou no todo, a qualquer tempo, desde que motivos 

supervenientes, legais ou relevantes assim o determinem, sem que isso venha gerar direito e obrigações em relação aos 

interessados; 

15.3- Informações e dúvidas referentes a esta seleção poderão ser obtidas na Coordenação do PRONATEC/CPC- Centro 

Profissionalizante de Camaçari pelo e-mail coordpronatec.cpc@cpctreinamentos.com.br com o título “Dúvidas”. O Centro 

Profissionalizante de Camaçari não se responsabiliza por informações prestadas por pessoas não autorizadas ou que 

desconheçam o inteiro teor deste Edital; 

15.4- É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar os resultados e demais publicações referentes a este Edital; 

15.5- Todos os encargos serão preenchidos conforme a necessidade de execução do PRONATEC- Centro Profissionalizante de 

Camaçari; 

15.6- O prazo de vigência do Edital é de 01 (um) ano prorrogável por igual período; Na hipótese de surgirem novas vagas, 

observado o prazo de validade do concurso, o Centro Profissionalizante de Camaçari, poderá convocar os demais candidatos 

homologados, obedecendo rigorosamente à ordem da classificação final, ficando a concretização deste ato condicionada à 

observância das disposições legais pertinentes, disponibilidade de vagas autorizadas para o encargo que concorreu, e, sobretudo, 

ao predominante interesse da Administração. 

15.7- A habilitação no concurso público não assegura ao candidato o direito à nomeação, mas apenas a expectativa de ser admitido 

segundo a ordem de classificação, ficando a concretização desse ato condicionada à observância das disposições legais 

pertinentes e disponibilidade de vagas autorizadas para o cargo que concorreu. 

15.8- O candidato deverá manter atualizado seu endereço e os seus dados pessoais junto à Coordenação do Pronatec-CPC, 

durante o prazo de validade do concurso. Os prejuízos advindos da não atualização do seu endereço e dos seus dados pessoais 

são de exclusiva responsabilidade do candidato.  

15.9- O não cumprimento das cláusulas deste edital poderá acarretar na eliminação do candidato; 

15.10- A Comissão de Seleção é soberana quanto aos méritos das decisões; 

15.11- Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão de Seleção juntamente com a Coordenação Geral do PRONATEC-CPC 

Centro Profissionalizante de Camaçari 

 

Camaçari, 05 de agosto de 2015. 

 

 

Prof. Sandro Augusto Vieira da silva  

Diretor Geral do Centro Profissionalizante de Camaçari 

 

  



   
 

ANEXO I 

DESCRIÇÃO DO CARGO, NÚMERO DE VAGAS, MATÉRIAS DE ENSINO, E ÁREA DE TITULAÇÃO 

1-CURSO DE ELETROTÉCNICA 

CÓDIGO 

DE 

VAGA 

HABILITAÇÃO MÍNIMA EXIGIDA Área da titulação 
Nº de 

VAGAS 

1.1 Graduação em Engenharia de Segurança com 
especialização na área de Segurança 

SEGURANÇA 
01 VAGAS  

Cadastro de Reserva 

1.2 Graduação em Engenharia Elétrica / Graduação ou 
Bacharelado em Matemática 

MATEMÁTICA 

APLICADA 

01 VAGAS 

Cadastro de Reserva 

1.3 Graduação em Engenharia de Produção / 
Engenharia Mecânica 

AUTOMAÇÃO 
01 VAGAS 

Cadastro de Reserva 

1.4 Graduação em Engenharia Elétrica com 
especialização em Eletrotécnica 

ELÉTRICA 
01 VAGAS 

Cadastro de Reserva 

1.5 Graduação em Administração com especialização 
em Elétrica ou Eletroeletrônica 

ADMINISTRAÇÃO 
01 VAGAS 

Cadastro de Reserva 
 

  



   
 

ANEXO II 

FICHA DE INSCRIÇÃO – EDITAL PRONATEC Nº 01/2015 

CÓDIGO DE VAGA: ____________ 

 

 

 

x _____________________________________ ______________________________________ 

Assinatura do Candidato Responsável pela Inscrição 

 

________________, _____ /_____ /____ 

Local e Data 

 

 

RECEBIDA EM: ____/____/____ POR:______________________________________________________ 

 

 

 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO –VIA DO CANDIDATO – EDITAL Nº 01/2015/PRONATEC 

CANDIDATO: _____________________________________________CÓDIGO DE VAGA: _____________ 

 

RECEBIDA EM: ____/____/____POR:_______________________________________________________ 

 

 

 

  

DADOS PESSOAIS 

(Preenchimento obrigatório e com Letra Legível) 

 

Nome:                                                                                                       Data Nascimento: _____ /_____ /____ 

CPF:                   RG: Data de Emissão: ____ /___ /_____ 

Necessidade Especial  para Prova Didática:  SIM(  )   NÃO  (  )   CID Nº: 

Condições especiais para Prova Didática: 

E-mail: 

Endereço Residencial: 

Município:  UF: CEP: 

Telefone Fixo: (  ) Celular: (   ) 

DADOS PROFISSIONAIS PARA COLABORADOR  

 

Instituição:________________________________________________________________________________ 

 

 

Lotação: ___________________________________________________________________________________ 

 

Cargo: Função: 

FORMAÇÃO ACADÊMICA (Preenchimento Obrigatório e com Letra Legível) 

Escolaridade Nome do Curso Sigla Instituição 

Graduação   

Especialização   

Mestrado   

Doutorado   



   
 

ANEXO III 

PROVA DE TÍTULOS 

ITEM PONTUAÇÃO 

PONTOS MÁXIMO 

1.FORMAÇÃO ACADÊMICA 50 50* 

(Pontuação não 

cumulativa) 

 Graduação 05 

 Especialização (curso de pós-graduação lato-sensu com carga 

horária de no mínimo 360h)  

Até 10 pontos 

 Mestrado  Até 15 pontos 

 Doutorado Até 20 

ITEM PONTUAÇÃO 

PONTOS MÁXIMO 

2- PRODUÇÃO ACADÊMICA 30 30* 

(Pontuação não 

cumulativa) 

 Artigo científico publicado em periódico especializado com corpo 

editorial e indexação internacional 

até 2,5 pontos por 

artigo  

 Artigo científico publicado em periódico especializado com corpo 

editorial e indexação nacional 

até 1,5 pontos por 

artigo 

 Artigo de divulgação científica publicado em periódico 

especializado com corpo editorial 

até 1,0 ponto por 

artigo (máximo de 5,0 

pontos) 

 Artigos publicados na imprensa até 0,1 ponto por 

artigo (máximo de 5,0 

pontos)  

 Trabalho completo publicado em anais de congresso científico até 0,2 ponto por 

trabalho (máximo de 

5,0 pontos) 

 Livro (ou capítulo de livro) técnico-científico publicado em editora 

com conselho editorial e indexado 

até 3,0 ponto por 

unidade (máximo de 

5,0 pontos)  

 Tese de doutorado orientada e aprovada  até 2,0 pontos por 

unidade 

 Dissertação de mestrado orientada e aprovada até 1,5 pontos por 

unidade 

 Monografia de graduação ou pós-graduação lato sensu orientada 

e aprovada 

até 0,5 ponto por 

unidade (máximo de 

5,0 pontos) 

 Participação em Comissões ou Grupos de Trabalho, desde que 

comprovado por Portaria Institucional. 

até 0,5 ponto por 

semestre (máximo de 

5,0 pontos)  

ITEM PONTUAÇÃO 

PONTOS MÁXIMO 

3- EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL E OUTROS TÍTULOS 20 20* 

(Pontuação não 

cumulativa) 

 Docência em cursos de pós-graduação stricto sensu até 1,5 ponto por 

semestre de ensino 

efetivo 

 Docência em cursos de graduação até 1,0 ponto por 

semestre de ensino 

efetivo 

 Docência em colégios de ensino modalidade profissional e técnica até 0,5 ponto por 



   
 

semestre de ensino 

efetivo 

 Docência no PRONATEC até 0,2 ponto por 

participação (máximo 

de 5,0 pontos)  

 Participação em Comissões Examinadoras de concursos  públicos 

ou de defesas de trabalhos de conclusão de cursos em IES 

até 0,5 ponto por 

participação (máximo 

de 5,0 pontos) 

 Outros títulos e demais experiências profissionais relevantes até 2,0 pontos pelo 

conjunto das outras 

atividades relevantes 

ao PPC ( Projeto 

Pedagógico do 

Curso) da instituição 

do certame.  

até 1,0 pelo conjunto 

das outras atividades 

profissionais não 

enquadradas nos 

demais tópicos  

(máximo de 5,0 

pontos) 

 

 

 

 

 

 

  



   
 

ANEXO IV 

DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE- EDITAL PRONATEC Nº 01/2015 

DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DO BOLSISTA 

Eu,________________________________________, CPF:__________________, declaro para os devidos fins que 

tenho disponibilidade para o desempenho das atividades de PROFESSOR na Bolsa-Formação do PRONATEC e 

que me  comprometerei no cumprimento das atribuições e respectiva carga horária da função pleiteada, descritas 

por meio deste edital, ciente de que não causarei prejuízo a minha carga horária regular de atuação e nem a 

qualidade e o bom andamento das atividades regulares exercidas, conforme disposto na Resolução CD/FNDE nº 

04/2012. 

Local e data:__________________________, ______de ___________________de__________ 

Assinatura do candidato:_________________________________________________________ 

 

DECLARAÇÃO DO SETOR DE LOTAÇÃO 

Declaro estar ciente que o COLABORADOR__________________________________________, 

ocupante do cargo de ___________________________________,lotado no(a)___________________, foi 

selecionado como bolsista para exercer a função de PROFESSOR  no âmbito da Bolsa-Formação do PRONATEC, 

e que as atividades a serem desempenhadas por este COLABORADOR são compatíveis com sua programação de 

trabalho regular, conforme anexo VII deste edital, e não comprometem a qualidade e o bom andamento das suas 

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

Local e data:_______________________, ______de ______________________de__________ 

Responsável/Chefe Imediato: _____________________________________________________ 

Assinatura e carimbo: __________________________________________________________ 

 

AUTORIZAÇÃO DA GESTÃO DE PESSOAS 

Declaramos para os devidos fins que o servidor acima mencionado foi admitido nesta instituição através no regime 

de trabalho de _____________________________________ horas/semanais. 

De acordo com as declarações anteriores, confirmo ciência e autorizo. 

Local e data:_______________________, ______de ______________________de__________ 

Coordenação Geral: ____________________________________________________________ 

Assinatura e carimbo:___________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



   
 

ANEXO V 

TERMO DE CIÊNCIA E RESPONSABILIDADE – EDITAL PRONATEC Nº 01/2015 

Declaro, para os devidos fins, que tenho plena ciência das condições inerentes à prestação de serviço para o qual 

estou sendo ora contratado, por Processo de Seleção Simplificada nº 01/2015, para bolsista do PROGRAMA 

NACIONAL DE ACESSO AO ENSINO TÉCNICO E AO EMPREGO (PRONATEC), condições estas com as quais 

concordo, ficando certo que: 

I - Está sendo firmado um acordo de prestação de serviço de natureza eventual, o que não caracteriza vínculo de 

qualquer outra ordem. 

II - A instituição contratante realizará os pagamentos devidos pela prestação de serviço posteriormente ao 

executado, não havendo um período mensal fixado para o repasse de valores, podendo os serviços prestados 

serem pagos retroativamente e cumulativamente. 

III - Ao colaborador externo caberá a aplicação das tributações em vigor, a saber, INSS e imposto de renda. 

Por ter plena ciência do que se acha acima disposto e tendo plena concordância com as condições acima alinhadas, 

notadamente no que se refere às obrigações estabelecidas em edital, firmo o presente instrumento. 

___________________________________, ______de__________de 2015. 

x____________________________________________ 

Assinatura 

Nome: _____________________________________________CPF: ______________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



   
 

ANEXO VI 

TERMO DE COMPROMISSO - EDITAL PRONATEC Nº 01/2015 

Eu, ________________________________________________, CPF:___________________, 

MATRÍCULA nº:_________________ declaro ter ciência das informações contidas no Edital e das obrigações 

inerentes à qualidade de bolsista, na função de PROFESSOR, no âmbito da Bolsa-Formação do PRONATEC, e 

nesse sentido, comprometo-me a respeitar as seguintes cláusulas: 

I – Cumprir a carga horária semanal estabelecida para o encargo no qual fui selecionado, respeitando o disposto 

nos incisos e parágrafos do art. 14, da Resolução CD/FNDE nº 4, de 16 de março de 2012; 

II – Permanecer no desempenho das atividades estabelecidas para a função na qual fui selecionado, durante o 

período de vigência da mesma, sob pena de ficar impedido de participar de novo processo de seleção no âmbito do 

PRONATEC nesta instituição; 

III – Informar ao Supervisor responsável quaisquer afastamentos da atividade regular, ficando nestes casos 

impedido de desempenhar as atribuições junto ao PRONATEC. 

A inobservância dos requisitos citados acima e/ou a prática de qualquer fraude pelo (a) bolsista, implicará (ão) no 

cancelamento da bolsa, de acordo com as normas definidas pela Resolução CD/FNDE nº 04/2012 e em lei 

competente. 

Local e data:_______________________, ______de ______________________de__________ 

Assinatura do bolsista:_________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



   
 

 

ANEXO VII 

 

PONTO DA PROVA DIDÁTICA - EDITAL PRONATEC Nº 01/2015 

 

CURSO CÓDIGO DE VAGA ASSUNTO DA PROVA DIDÁTICA 

1. ELETROTÉCNICA 

1.1 1 - Segurança em eletricidade. 

1.2 2 - Sistema de unidades: Áreas de figuras planas. 

1.3 3 - Programação de CLP. 
1.4 4 - Fontes de energia: Eólica, Solar; nuclear, térmica. 

1.5 5 - Ferramentas da qualidade. 
 

  



   
 

ANEXO VIII 

FORMULÁRIO PARA RECURSO ADMINISTRATIVO – EDITAL PRONATEC Nº 01/2015 

Número do Recurso: ____________________ 

 

(Para uso exclusivo do PRONATEC) 

RECEBIDA EM: ____/____/____ POR:  _____________________________________________ 

 

À Coordenação Geral do PRONATEC. 

Através deste instrumento interponho recurso administrativo contra: 

( ) Pontuação de Classificação. 

( ) Outros: _____________________________________________________________________________ 

INSTITUIÇÃO: _________________________________________ CÓDIGO DE VAGA: _________ 

Nome do  Candidato:____________________________________________________________ 

Encargo: (    ) Professor                                                     Telefone: (____) __________-__________ 

_________________, ________ de ________________________ de 2015. 

 

 

______________________________________________________ 

Assinatura do Candidato 

JUSTIFICATIVA: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPROVANTE DE RECURSO – VIA DO CANDIDATO – EDITAL PRONATEC Nº 01/2015 

CANDIDATO: _________________________________________ CÓDIGO DE VAGA: _________ 

 

INSCRITO PARA A BOLSA DE PROFESSOR ___________________________________________ 

 

RECEBIDA EM: ____/____/____ POR: _____________________________________________ 

 

 


