INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA PARAÍBA
DIREÇÃO GERAL DO CAMPUS SOUSA
DIRETORIA DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
COORDENAÇÃO DE EXTENSÃO E CULTURA

EDITAL COOEXT Nº 04 /2022 de 08 de junho de 2022
SELEÇÃO DE PROFESSORES E MONITORES PARA O CURSINHO PREPARATÓRIO
PARA O ENEM – PRÓ-ENEM

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba (IFPB), por meio da Direção
Geral (DG) do Campus Sousa, da Diretoria de Desenvolvimento do Ensino (DDE) e da
Coordenação de Extensão e Cultura (COOEXT) do referido Campus, torna público o edital para a
seleção de Professores das diversas áreas do conhecimento propedêutico, bem como alunos dos
Cursos Superiores deste Campus e alunos dos Cursos Técnicos Integrados para, assumir de forma
voluntária a condição de Professor e Tutor, nas atividades do Cursinho Pró-Enem a serem
realizadas ao longo de 2022.
1. DO OBJETO
O trabalho a que se refere este edital consiste em dar aulas e demais atividades relacionadas a esta
atividade, no caso de Professores e alunos dos Cursos Superiores; Assistir ao Departamento nas
atividades que demandem conhecimentos de informática, no caso de alunos do Curso Técnico
integrado ou subsequente em Informática.
1.1.

O trabalho do Professor implica:
1.1.1. O preparo e execução de aulas voltadas para os conhecimentos exigidos no Enem,
bem como a construção de materiais e simulados para a utilização nas aulas;

1.2.

O trabalho de tutoria:
1.2.1. Colaborar na formatação dos materiais de aula e na assistência aos docentes e
alunos no dia das aulas:

2. DOS REQUISITOS PARA PARTICIPAÇÃO
São requisitos para participação neste edital:
2.1.
Para as aulas: ser professor ou aluno dos cursos superiores matriculado nos últimos
períodos do seu Curso e possuir tempo necessário para o trabalho voluntário;
2.2.
Para o trabalho de tutoria discente: ser aluno matriculado no curso Técnico em
Informática integrado ao Ensino Médio deste Campus e possuir tempo disponível para as
atividades.
3. DAS VAGAS
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3.1.
Será composto um cadastro de Professores das diversas áreas do conhecimentos exigidas
no Enem e vaga para Monitor de Informática, conforme segue:
N
Vagas
Quantidade
º
1
Professor de Gramática
01
2
Professor de Literatura
01
3
Professor de Redação
01
4
Professor de Matemática (Geometria)
01
5
Professor de Matemática
01
6
Professor de Química
02
7
Professor de Física
02
8
Professor de Biologia
02
9
Professor de História
01
10
Professor de Geografia
01
11
Professor de Filosofia
01
12
Professor de Sociologia
01
13
Professor de Inglês
01
14
Professor de Educação Física
01
15
Professor de Artes
01
16
Professor de Atualidades
01
17
Tutor de Informática
01
3.2.
Os colaboradores selecionados realizarão o trabalho de forma voluntária, não recebendo
qualquer remuneração para esse fim.
3.3.
Os colaboradores selecionados receberão comprovação institucional do trabalho
realizado (declaração) para fins de composição do próprio currículo ou registro em mapa de
atividades.
3.4.
A escolha dos colaboradores será efetuada conforme o procedimento estabelecido,
sendo necessário o preenchimento do formulário de inscrição (Anexo I).
3.5.
A atividade a que alude o presente edital não pressupõe vínculo com o Instituto Federal
de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba (IFPB), Campus Sousa em nenhuma de suas
possíveis formas: laboral, acadêmica, institucional ou qualquer outra.
4. DAS OBRIGAÇÕES E COMPROMISSOS
São obrigações e compromissos do candidato selecionado:
4.1.
Dedicar-se às atividades previstas para a aulas ou tutoria, zelando pela qualidade do
trabalho;
4.2.
Entregar o resultado do trabalho no prazo previsto no cronograma de cada atividade;
4.3.
Comunicar, imediatamente, à DEP, qualquer alteração relativa à descontinuidade do
andamento do trabalho ou qualquer situação que possa interferir no bom andamento da
publicação;
5. DOS PROCEDIMENTOS PARA INSCRIÇÃO
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5.1.
Para se inscrever, o candidato deverá encaminhar, para o e-mail: dep.ss@ifpb.edu.br,
das 00h00 do dia 08 de junho de 2022 às 23h59min do dia 27 de junho de 2022, observandose o horário de Brasília, os seguintes documentos, compactados em um único arquivo com o
nome do candidato (exemplo: nomesobrenome.zip ou nomesobrenome.rar):
5.1.1. Currículo Lattes completo e atualizado (com data de março/2022 em diante) para
Professores e alunos dos cursos superiores;
5.1.2. Formulário de inscrição (Anexo I) devidamente preenchido;
5.1.3. Histórico Escolar no caso de aluno;
5.1.4. Horário Acadêmico no caso de aluno;
5.1.5. Horário de Aulas no caso do Professor
5.2. No assunto do e-mail deverá estar escrito o seguinte texto: Inscrição Processo Seletivo
Professor voluntário Pró - Enem/ Monitor de Informática - EDITALCOOEXT Nº 04 /2022.
5.3. A DEP não se responsabiliza por eventuais problemas técnicos da parte dos candidatos
que inviabilizem o processo de inscrição.
6. DA CLASSIFICAÇÃO E SELEÇÃO
6.1. O processo de seleção ocorrerá da seguinte forma:
6.1.1. Análise do formulário de inscrição (Anexo I), da tabela de pontuação (Anexo II),
do Currículo Lattes e dos documentos comprobatórios enviados, com caráter classificatório.
6.2. A classificação se dará pela ordem de chegada das inscrições.
6.3. Havendo candidatos com a inscrição enviada no mesmos dia e horário, os critérios para
desempate serão aplicados nesta ordem:
6.3.1.
6.3.2.

Maior titulação;
Maior idade.

7. DO CRONOGRAMA
Atividade
Publicação do edital
Período de inscrições
Resultado preliminar
Interposição de recursos
Resposta aos recursos e resultado
final
Assinatura do termo de
compromisso
Início das atividades

Data
08/06/2022
08/06/2022 a 27/06/2022
04/07/2022
05/07/2022
06/07/2022
À medida que forem convocados por
e- mail
A partir de julho de
2022
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7.1. A
homologação
e
os
resultados
serão
divulgados
no
endereço:
https://www.ifpb.edu.br/sousa.
7.2. Os recursos deverão ser efetuados conforme Anexo III deste edital, exclusivamente pelo email: dep.ss@ifpb.edu.br.

8. DA ASSINATURA DO TERMO DE COMPROMISSO
8.1. Os colaboradores selecionados para execução dos trabalhos deverão enviar à DEP/SS o
Termo de Compromisso (Anexo IV) devidamente preenchido e assinado em cópia digitalizada
para o e-mail dep.ss@ifpb.edu.br, após a convocação por e-mail, em um prazo de sete dias
úteis, sob pena de serem substituídos, de acordo com decisão da Comissão de Seleção deste
edital.
9. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
9.1. A realização do Processo Seletivo será responsabilidade do Departamento de Educação
Profissional e da Coordenação Pedagógica, ao qual cabe providenciar e coordenar as ações
inerentes à sua execução.
9.2. A inscrição na seleção implica conhecimento e tácita aceitação das condições
estabelecidas neste edital.
9.3. O colaborador poderá ser suspenso ou desligado do rol de colaboradores no caso de
descumprimento dos termos deste edital.
9.4. A DEP-SS se resguarda o direito de, a qualquer momento, solicitar informações ou
documentos adicionais julgados necessários.
9.5. Para mais informações, os candidatos poderão entrar em contato com a DEP-SS pelo email: dep.ss@ifpb.edu.br.
9.6. Os casos omissos serão dirimidos pelo Conselho Editorial, em primeira instância, cabendo
recurso à DDE-SS.

Sousa, 08 de junho de 2022.

Francisco Cicupira de Andrade Filho
Direção Geral Campus Sousa
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ANEXO I – FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO
Prestação de serviços voluntários
Atividade:
1. Professor ( )
2. Tutor de Informática ( )
DADOS DO CANDIDATO
Nome:
CPF:
Data de nascimento:

Estado civil:
Naturalidade:

Graduação:

Nacionalidade:
Ano:

IES:
Pós-Graduação:

Ano:

IES:
Pós-Graduação:

Ano:

IES:
Profissão:
Endereço:

Nº:

Bairro:
CEP:

Cidade:
Telefone:

UF:
Celular:

Endereço eletrônico (e-mail):
Link Currículo Lattes:
Experiência profissional (citar aqui o histórico dos trabalhos já realizados e os períodos
de sua realização):

ANEXO III – FORMULÁRIO PARA RECURSO CONTRA RESULTADO PRELIMINAR

Nome completo:

Vaga :

Fundamentos do recurso: descrição sumária da ocorrência, síntese do
direito evocado e resumo do que pede e do que espera.

ANEXO IV – TERMO DE COMPROMISSO

Eu, (nome completo), (nacionalidade), (estado civil), inscrito no CPF sob o n.
(informar) e no RG sob o n. (informar), residente e domiciliado em (logradouro,
número, bairro), CEP (informar), na cidade de (informar)/(UF), ciente de que este é
um trabalho voluntário, não remunerado, onde a atividade a que alude o presente edital
não pressupõe vínculo com o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da
Paraíba (IFPB), Campus Sousa em nenhuma de suas possíveis formas (laboral,
acadêmica, institucional ou qualquer outra), COMPROMETO-ME a cumprir as
obrigações determinadas pelo Edital nº /2022 – DDE/DG/SS/IFPB, a saber:
1)
dedicar-me às atividades previstas, zelando pela sua qualidade;
2)
entregar o resultado do trabalho no prazo estipulado;
3)
comunicar, imediatamente, ao Departamento de Educação Profissional do
IFPB, Campus Sousa qualquer alteração relativa à descontinuidade do andamento do
trabalho ou qualquer situação que possa interferir no seu bom andamento;

,
(local),

de
(dia)

Assinatura do candidato

de
(mês)

(ano)

.
.

