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ORIENTAÇÃO PARA INSCRIÇÃO  DE INSTRUTOR  INTERNO    
DOS CURSOS  DE CAPACITAÇÃO 

 

 

A Pró-Reitoria de Recursos Humanos (PRH) por meio da Divisão de 

Capacitação (DICAP/DEGEP), torna público o processo seletivo para instrutoria dos 

cursos/módulos de capacitação referente ao segundo semestre do corrente ano.  

Os servidores interessados em participar deverão realizar inscrição pelo 

SIGRH até o dia 15/07/2019. Poderão participar do processo seletivo de instrutores os 

servidores ativos do quadro efetivo de pessoal docente e técnico-administrativo da 

Universidade Federal do Maranhão, que não se encontrem licenciados ou afastados 

durante a realização do curso. Caso as vagas não sejam preenchidas por servidores desta 

IFES, as mesmas serão disponibilizadas a instrutores externos. 

 
PROCEDIMENTOS DE INSCRIÇÃO: 

 

1)  Realizar cadastro do currículo no  SIGR H,  em Por t a l  do  

Serv idor  > aba Capacitação > Banco de Talentos > Cadastrar/Atualizar Currículo; 

2)  No final do cadastro, marcar a opção de que deseja participar do Edital 

de Capacitação; 

3)  Selecionar  aba  Capacitação >  Instrutor >  Inscrição  em  Processo 

seletivo; 

 
 Será permitida a inscrição do servidor para a atuação como instrutor, em até 04 

(quatro) cursos/módulos do Programa de Capacitação, desde que haja 

compatibilidade de horários. 

 A instrutoria nos cursos de capacitação deverá obedecer ao limite de 120h anuais; 

  Os servidores que já atuaram como instrutores nos cursos oferecidos pelo 

DEGEP e têm interesse em uma nova instrutoria, terão que participar igualmente do 

processo seletivo de instrutores. 

 

SELEÇÃO 
 

A seleção dos instrutores será realizada por uma Comissão constituída por 

servidores desta Universidade, que observará na análise dos currículos apresentados, os 
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requisitos, conforme quadro abaixo: 

 

 

 

 Para os cursos ofertados na modalidade a distância serão considerados ainda 
como exigência: 

- Curso de Formação em EaD e experiência profissional de ensino na 
Plataforma Moodle. 

 

  Os instrutores selecionados para os Cursos/Módulos em EaD exercerão a 
função de Professor-Tutor, sendo responsável pela elaboração de material 

Item Descrição Pontuação 

1 

 

 

 Formação Acadêmica específica na área para a qual 
concorre, válida em todo território nacional.  

 Será considerado o título de maior pontuação. 
Portanto, as titulações não são cumulativas. 
 

Doutorado - 5,0 

Mestrado - 4,0 

Especialização - 3,0 

Graduação - 2,0 

Ensino Médio Completo - 1,0 

 
2 

 
 Experiência Profissional de Ensino na área para a qual 

concorre.  

 Será computado 1,0 ponto para cada 01 (um) ano de 

experiência comprovada, sem sobreposição de tempo. 

 Serão considerados os últimos 10 (dez) anos de 

experiência. 

Máximo - 4,0. 

3 Experiência Profissional Técnica na área específica 

para qual concorre.   

Será computado 1,0 ponto para cada 01 (um) ano de 

experiência comprovada, sem sobreposição de 

tempo. 

Serão considerados os últimos 10 (dez) anos de 

experiência. 

Máximo - 3,0 

4 
 
 
 Aperfeiçoamento Profissional na área para a qual 
concorre.   
 Será computado 1,0 ponto por curso, considerando 
os últimos 5(cinco) anos. 
 Serão aceitos Certificados de Cursos de 
Aperfeiçoamento na área relacionada ao 
curso/módulo pleiteado com carga horária mínima 
de 20h. 

 Máximo 3,0 
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didático e Mediação Pedagógica. 

 

 Em caso de empate serão considerados os seguintes critérios: 

 

a) Maior pontuação no item sobre “experiência profissional técnica”; 

 

b) Maior idade. 

 

OBSERVAÇÕES:  

- O candidato que for lotado no Campus onde será ofertado o curso/módulo na 

modalidade presencial terá prioridade na seleção; 

- Os Instrutores que obtiverem desempenho insatisfatório, mediante Avaliação de 

Reação dos alunos e da Coordenação do Curso ficarão impedidos de participarem 

dos próximos processos seletivos. 

- A entrega do material didático à DICAP será feita em até 15 dias de antecedência 

do início do curso. 

 

 

DIVULGAÇÃO DA SELEÇÃO 

 
 A divulgação do resultado da seleção dos servidores que atuarão nos cursos de 

capacitação promovidos pela DICAP/DEGEP será feita por meio do site da Pró-

Reitoria de Recursos Humanos (http://www.prh.ufma.br), até o dia 19/07/2019. 

 

 Serão enumerados por ordem de classificação decrescente, segundo o curso ou 

módulo, todos os servidores que preencherem adequadamente os requisitos 

exigidos. 

 

DEVERES DOS SERVIDORES SELECIONADOS 
 

 Os servidores ativos da UFMA que forem selecionados para atuarem como 

instrutores nos cursos de capacitação deverão participar de uma reunião antes 

do início dos cursos, cuja data e horário serão divulgados pela 

DICAP/DEGEP, sendo que, a falta injustificada acarretará na exclusão do 

servidor selecionado do processo. 

 

 Os servidores ativos da UFMA que forem selecionados para atuarem como 

http://www.prh.ufma.br/
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instrutores nos cursos de capacitação deverão apresentar à DICAP/DEGEP, 

um plano de compensação de carga horária, conforme modelo disponível 

no site da Pró-Reitoria de Recursos Humanos (http://www.prh.ufma.br), sob 

pena de ter seu pagamento, referente às horas-aula ministradas, suspenso até o 

cumprimento desta exigência.  

 

 Após o cumprimento da compensação de carga horária equivalente à 

utilizada para a sua atuação como instrutor em cursos de capacitação, os 

servidores da UFMA deverão encaminhar à DICAP/DEGEP a cópia da(s) 

folha(s) de frequência, com o visto da chefia imediata, a  q u a l  comprovará 

a referida compensação e fará parte do processo administrativo de 

pagamento da Gratificação por Encargo de Curso ou Concursos.  A referida 

cópia deverá ser enviada até o último dia útil do mês subsequente. 

 

 Os servidores selecionados para atuarem como instrutores deverão entregar à 

Divisão de Capacitação-DICAP/DEGEP, com antecedência mínima de 15  

(quinze) dias para o início do curso em que irá ministrar, o material a ser  

utilizado no módulo/curso, em formato digital: o cronograma de execução 

das aulas e o  plano  de ensino, conforme modelo disponível no site da Pró-

Reitoria de Recursos Humanos (http://www.prh.ufma.br).  

 

 Em caso de desistência de ministrar o curso/módulo, o servidor selecionado 

deverá comunica-la à DICAP com antecedência mínima de 15 (quinze) dias 

antes do início do curso mediante preenchimento do termo de desistência de 

instrutoria.  

 

 É de responsabilidade do servidor selecionado a observância da data de 

início do curso/módulo para o qual foi selecionado 

 
 
PAGAMENTO 

 

Os valores da hora-aula a serem pagos a instrutores de ações de 

http://www.prh.ufma.br/
http://www.prh.ufma.br/
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capacitação do DEGEP obedecerão ao disposto no anexo I da Resolução nº 142-

CONSAD, que estabelece os seguintes parâmetros: 

 

Atividade desenvolvida Valor da hora trabalhada (R$) 

Instrutoria em curso de formação, de 
desenvolvimento e aperfeiçoamento. 

69,84 

 
 

 O pagamento efetuado ao servidor pelas horas-aula ministradas nos cursos de 

capacitação promovidos pelo DEGEP será feito via folha de pagamento 

(SIAPE), por meio da rubrica Gratificação por Encargo de Curso ou Concurso 

(GECC). 

 

 O referido pagamento não faz distinção no que se refere ao nível de 

formação/titulação. Será considerada, apenas, a hora total trabalhada. 

 

 Os valores percebidos pela atuação como instrutores nos cursos de capacitação 

do DEGEP não se incorporam ao vencimento ou salário do servidor para 

qualquer efeito e não poderão ser utilizados como base de cálculo para quaisquer 

outras vantagens, inclusive para fins de cálculo dos proventos da aposentadoria e 

das pensões, conforme disposto no art. 76-A, § 3º, da Lei 8.110. 

 

 A formalização do processo de pagamento do instrutor estará 

condicionada a entrega do resultado final das avaliações. 

 


