ANEXO V – FICHA DE INSCRIÇÃO
Nome
Data de Nascimento

Sexo

( ) Fem ( ) Masc

Endereço/Rua/Nº
Bairro

Cidade

CEP

Estado
Órgão
Exped.

RG
CPF

Data de
Expedição

E-mail

Confirmar e-mail
Telefones

(

)

Estado Civil

(

)

Profissão
Coordenador de Polo

Função Pretendida

(

)

Coordenador de Professores Mediadores

(

)

Professor Mediador Presencial do curso técnico em XXX

(

)

Professor Mediador Presencial do curso técnico em XXX

(

)

Termo e pontuação da Prova de Títulos.
O formulário abaixo deve ser preenchido de acordo com o item 3.4 desta chamada. Após preenchê-lo, o
candidato deve imprimir e guardar para si uma cópia, devendo apresentá-la quando convocado para a entrega
de documentos comprobatórios. Para os títulos não pontuados, as colunas deverão ser obrigatoriamente
preenchidas com o valor 0 (zero).

FORMAÇÕES
Total de

Documentos – Apenas a maior titulação será pontuada
16 pontos para Especialização concluída na área de formação mínima (mínimo de 360h)
INSTITUTO FEDERAL DO PARANÁ | Diretoria de Educação a Distância
Av. Senador Salgado Filho, 1.200 – Bairro Guabirotuba - Curitiba - PR | CEP 81510-000 | Brasil
Tel. +55 41 3535 1800 | www.ead.ifpr.edu.br

Pontos

18 pontos para Mestrado concluído na área de formação mínima
20 pontos para Doutorado concluído na área de formação mínima

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL
PARA VAGA DE COORDENADOR DE POLO

Documentos

Total de
Pontos

0,20 ponto por mês para experiência em magistério
0,25 ponto por mês para experiência em educação à distância
0,25 ponto por mês atuando em coordenações de curso ou projetos institucionais
0,25 ponto por mês atuando em coordenações de polo ou coordenação de NUTEAD
Total de pontos atingidos pelo candidato (Soma das colunas “total de pontos”)

PARA VAGA DE COORDENADOR DE PROFESSORES MEDIADORES
Documentos

Total de
Pontos

0,20 ponto por mês para experiência em magistério
0,25 ponto por mês para experiência em educação à distância
0,25 ponto por mês atuando em coordenações de curso ou projetos institucionais
1,00 ponto por produção de livro didático
Total de pontos atingidos pelo candidato (Soma das colunas “total de pontos”)

PARA VAGA DE PROFESSOR MEDIADOR DO CURSO XXX
Documentos

0,20 ponto por mês para experiência em magistério
0,25 ponto por mês para experiência em educação à distância
0,25 ponto por mês atuando na área da função pretendida (exceto magistério)
1,00 ponto por produção de livro didático
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Total de
Pontos

Total de pontos atingidos pelo candidato (Soma das colunas “total de pontos”)

Solicito a análise do meu Currículo, conforme descrito acima neste Formulário.
Declaro estar ciente de que devo apresentar, presencialmente, os documentos comprobatórios (originais
e fotocópias), no momento em que for convocado pela Direção do campus. Declaro, ainda, responsabilizar-me
pelas informações prestadas na inscrição e informo estar ciente e aceitar as condições estabelecidas no Edital.
Local e data

Assinatura do candidato.
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