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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 
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PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA PROFESSOR FORMADOR E 
PROFESSORES MEDIADORES PRESENCIAL E A DISTÂNCIA, BOLSISTAS DA REDE 

E-TEC BRASIL/PRONATEC/IFBA 
 
O REITOR DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA 
BAHIA (IFBA), no uso de suas atribuições legais, torna público edital sobre as inscrições para 
o Processo Seletivo Simplificado para PROFESSOR FORMADOR, PROFESSOR 
MEDIADOR PRESENCIAL E PROFESSOR MEDIADOR A DISTÂNCIA, PARA A REDE E-
TEC BRASIL/IFBA, BENEFICIÁRIOS DA BOLSA FORMAÇÃO DO PROGRAMA 
NACIONAL DE ACESSO AO ENSINO TÉCNICO E EMPREGO (PRONATEC) PARA ATUAR 
NOS CURSOS TÉCNICOS CONCOMITANTES DE NÍVEL MÉDIO EM INFORMÁTICA, 
INFORMÁTICA PARA INTERNET, MANUTENÇÃO E SUPORTE EM INFORMÁTICA E 
REDES DE COMPUTADORES, ofertados na Modalidade de Educação a Distância, no âmbito 
da ação do MedioTec EaD, em conformidade com os fomentos advindos da Diretoria de 
Integração das Redes de Educação Profissional e Tecnológica (DIR) da Secretaria de 
Educação Profissional e Tecnológica (SETEC) do Ministério da Educação (MEC), nos termos 
da Lei nº 12.513, de 26 de outubro de 2011, das Portarias MEC nº 817, de 13 de agosto de 
2015, e nº 1.152, de 22 de dezembro de 2015, da Resolução CD/FNDE nº 4, de 16 de março 
de 2012 e em conformidade com o Manual de Gestão Rede e-Tec Brasil e Profuncionário, de 
05 de maio de 2016. 
 
Errata: 
 

Onde lê-se: 

ANEXO I 
 

FORMAÇÃO REQUERIDA 
 

Professor Formador e Professor Mediador a Distância 

DISCIPLINA FORMAÇÃO REQUERIDA 

1. Ambientação em Educação a 
Distância 

 Bacharelado, Licenciatura ou Tecnólogo na área 
de computação; ou 

 Licenciatura em qualquer área, com pós-graduação 
em tecnologia da educação. 



2. Fundamentos de Informática 

3. Arquitetura de Computadores 

4. Redes de Computadores 

5. Programas Aplicativos 

6. Sistemas Operacionais 

7. Fundamentos do 
Desenvolvimento WEB 

8. Lógica de Programação I 

 Bacharelado, Licenciatura ou Tecnólogo na área 
de computação. 

9. Ética Profissional 

 Bacharelado ou Licenciatura em Filosofia; 

 Bacharelado ou Licenciatura em Sociologia; 

 Bacharelado em Direito; ou 

 Bacharelado em Administração e áreas afins. 

10. Empreendedorismo 

 Bacharelado em Administração; 

 Bacharelado em Engenharia; 

 Bacharelado em Economia; ou 

 Bacharelado, Licenciatura ou Tecnólogo na área 
de computação. 

Professor Mediador Presencial 

DISCIPLINA FORMAÇÃO REQUERIDA 

Todas as 
disciplinas 

 Bacharelado, Licenciatura ou Tecnólogo na área de 
computação, ou 

 Licenciatura em qualquer área, com pós-graduação em 
tecnologia da educação ou áreas afins 
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FORMAÇÃO REQUERIDA 
 

Professor Formador  

DISCIPLINA FORMAÇÃO REQUERIDA 

2. Ambientação em Educação a 
Distância 

 Bacharelado, Licenciatura ou Tecnólogo na área de 
computação; ou 

 Licenciatura em qualquer área, com pós-graduação 
em tecnologia da educação. 



9. Fundamentos de Informática 

10. Arquitetura de 
Computadores 

11. Redes de Computadores 

12. Programas Aplicativos 

13. Sistemas Operacionais 

14. Fundamentos do 
Desenvolvimento WEB 

15. Lógica de Programação I 

 Bacharelado, Licenciatura ou Tecnólogo na área de 
computação. 

10. Ética Profissional 

 Bacharelado ou Licenciatura em Filosofia; 

 Bacharelado ou Licenciatura em Sociologia; 

 Bacharelado em Direito; ou 

 Bacharelado em Administração e áreas afins. 

11.  Empreendedorismo 

 Bacharelado em Administração; 

 Bacharelado em Engenharia; 

 Bacharelado em Economia; ou 

 Bacharelado, Licenciatura ou Tecnólogo na área de 
computação. 

 

Professor Mediador Presencial  

DISCIPLINA FORMAÇÃO REQUERIDA 

Todas as 
disciplinas 

 Bacharelado, Licenciatura ou Tecnólogo na área de 
computação, ou 

 Licenciatura em matemática ou física, com pós-graduação em 
tecnologia da educação ou áreas afins 

 

Professor Mediador a Distância 

DISCIPLINA FORMAÇÃO REQUERIDA 

Todas as 
disciplinas 

 Bacharelado, Licenciatura ou Tecnólogo na área de 
computação 
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ANEXO II 
 

BAREMA 



PROFESSOR FORMADOR 
 

CATEGORIA DESCRIÇÃO 
PONTUAÇÃO 

POR TÍTULO MÁXIMA 

FORMAÇÃO 
ACADÊMICA 

Graduação na área de formação 
exigida 

3 pontos por 
diploma 

3 pontos 

Especialização na área de formação 
exigida 

5 pontos por 
certificado 

5 pontos 

Especialização em Educação ou áreas 
afins 

4 pontos por 
certificado 

4 pontos 

Mestrado na área de formação exigida 
7 pontos por 

diploma 
7 pontos 

Mestrado em Educação ou áreas afins  
5 pontos por 

diploma 
5 pontos 

Doutorado na área de formação 
exigida 

10 pontos por 
diploma 

10 pontos 

Doutorado em Educação ou áreas 
afins 

8 pontos por 
diploma 

8 pontos 

FORMAÇÃO 
COMPLEMENTAR 

Curso de capacitação em docência, 
com carga horária mínima de 60 horas 

1 ponto por 
certificado 

2 pontos 

Curso de capacitação em Ambiente 
Virtual de Aprendizagem (AVA), com 
carga horária mínima de 40 horas 

1 ponto por 
certificado 

2 pontos 

Curso de capacitação em educação a 
distância, com carga horária mínima 
de 40 horas 

2 pontos por 
certificado 

4 pontos 

EXPERIÊNCIA 
PROFISSIONAL 

Atuação como professor formador na 
disciplina a que se candidata, na 
modalidade de educação a distância 

5 pontos por 
atuação 

10 pontos 

Atuação como professor formador em 
qualquer componente curricular do 
Programa Profuncionário IFBA 

5 pontos por 
disciplina 

10 pontos 

Atuação como professor formador em 
qualquer componente curricular de 
cursos de Formação Inicial e 
Continuada (FIC), técnicos ou 
superiores, na modalidade de 
educação a distância 

4 pontos por 
componente 

8 pontos 

Atuação docente em curso técnico de 
nível médio na área ou em áreas afins 
à disciplina a que se candidata 

3 pontos por 
semestre 

6 pontos 

Atuação docente em cursos do ensino 
superior na área ou em áreas afins à 
disciplina a que se candidata 

2 pontos por 
semestre 

4 pontos 

Atuação como tutor presencial ou a 
distância em cursos técnicos ou 
superiores, na modalidade de 
educação a distância 

1 ponto por 
disciplina 

2 pontos 

Atuação em função da área didático-
pedagógica, em cursos ofertados na 
modalidade de educação a distância 

2 pontos por 
semestre 

4 pontos 

TOTAL 100 pontos 
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ANEXO II 

 

BAREMA 

PROFESSOR FORMADOR 
 

CATEGORIA DESCRIÇÃO 
PONTUAÇÃO 

POR TÍTULO MÁXIMA 

FORMAÇÃO 
ACADÊMICA 

Graduação na área de formação 
exigida 

3 pontos por 
diploma 

3 pontos 

Especialização na área de formação 
exigida 

5 pontos por 
certificado 

5 pontos 

Especialização em Educação ou áreas 
afins 

4 pontos por 
certificado 

4 pontos 

Mestrado na área de formação exigida 
7 pontos por 

diploma 
7 pontos 

Mestrado em Educação ou áreas afins  
5 pontos por 

diploma 
5 pontos 

Doutorado na área de formação 
exigida 

10 pontos por 
diploma 

10 pontos 

Doutorado em Educação ou áreas 
afins 

8 pontos por 
diploma 

8 pontos 

FORMAÇÃO 
COMPLEMENTAR 

Curso de capacitação em docência, 
com carga horária mínima de 60 horas 

1 ponto por 
certificado 

2 pontos 

Curso de capacitação em Ambiente 
Virtual de Aprendizagem (AVA), com 
carga horária mínima de 40 horas 

1 ponto por 
certificado 

2 pontos 

Curso de capacitação em educação a 
distância, com carga horária mínima 
de 40 horas 

2 pontos por 
certificado 

4 pontos 

EXPERIÊNCIA 
PROFISSIONAL 

Atuação como professor formador na 
disciplina a que se candidata, na 
modalidade de educação a distância 

5 pontos por 
atuação 

10 pontos 

Atuação como professor formador em 
qualquer componente curricular do 
Programa Profuncionário IFBA 

5 pontos por 
disciplina 

10 pontos 

Atuação como professor formador em 
qualquer componente curricular de 
cursos de Formação Inicial e 
Continuada (FIC), técnicos ou 
superiores, na modalidade de 
educação a distância 

4 pontos por 
componente 

8 pontos 

Atuação docente em curso técnico de 
nível médio na área ou em áreas afins 
à disciplina a que se candidata 

3 pontos por 
semestre 

6 pontos 

Atuação docente em cursos do ensino 
superior na área ou em áreas afins à 
disciplina a que se candidata 

2 pontos por 
semestre 

4 pontos 

Atuação como tutor presencial ou a 
distância em cursos técnicos ou 

1 ponto por 
disciplina 

2 pontos 



superiores, na modalidade de 
educação a distância 

Estar exercendo cargo, função ou 
emprego público de qualquer 
natureza, efetivo ou temporário, no 
polo/unidade ao qual está 
concorrendo. 

Federal-6 
Estadual-6 
Municipal-6 

6 pontos 

Atuação em função da área didático-
pedagógica, em cursos ofertados na 
modalidade de educação a distância 

2 pontos por 
semestre 

4 pontos 

TOTAL 100 pontos 
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BAREMA 
PROFESSOR MEDIADOR PRESENCIAL  

 

CATEGORIA DESCRIÇÃO 
PONTUAÇÃO 

POR 
TÍTULO MÁXIMA 

FORMAÇÃO 
ACADÊMICA 

Graduação na área de computação 4 pontos por 
diploma 4 pontos 

Graduação em outras áreas de exatas 3 pontos por 
diploma 3 pontos 

Especialização na área de computação ou em 
educação 

5 pontos por 
certificado 5 pontos 

Mestrado na área de computação ou em 
educação 

7 pontos por 
diploma 7 pontos 

Mestrado em outras áreas 5 pontos por 
diploma 5 pontos 

Doutorado na área de computação ou em 
educação 

10 pontos 
por diploma 10 pontos 

Doutorado em outras áreas 8 pontos por 
diploma 8 pontos 

FORMAÇÃO 
COMPLEMENTAR 

Curso de capacitação em docência, com carga 
horária mínima de 60 horas 

2 pontos por 
certificado 4 pontos 

Curso de capacitação em Ambiente Virtual de 
Aprendizagem (AVA), com carga horária mínima 
de 40 horas 

1 ponto por 
certificado 2 pontos 

Curso de capacitação em educação a distância, 
com carga horária mínima de 40 horas 

2 pontos por 
certificado 4 pontos 

EXPERIÊNCIA 
PROFISSIONAL 

Atuação como professor presencial em cursos 
técnicos do Programa Profuncionário IFBA 

5 pontos por 
semestre 20 pontos 

Atuação como tutor/professor a distância ou 
tutor/professor presencial em cursos técnicos ou 
superiores, na modalidade de educação a 
distância 

4 pontos por 
semestre 12 pontos 

Atuação como coordenador/orientador de 
projetos interdisciplinares 

4 pontos por 
atuação 12 pontos 

Atuação como professor formador ou em função 
da área didático-pedagógica em cursos técnicos 

3 pontos por 
semestre 6 pontos 



ou superiores, na modalidade de educação a 
distância 
Atuação docente em curso técnico de nível 
médio 

3pontos por 
semestre 6 pontos 

TOTAL 100 pontos 
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BAREMA 
PROFESSOR MEDIADOR PRESENCIAL  

 

CATEGORIA DESCRIÇÃO 
PONTUAÇÃO 

POR 
TÍTULO MÁXIMA 

FORMAÇÃO 
ACADÊMICA 

Graduação na área de computação 2 pontos por 
diploma 4 pontos 

Graduação em outras áreas de exatas 2 pontos por 
diploma 2 pontos 

Especialização na área de computação ou em 
educação 

2 pontos por 
certificado 4 pontos 

Mestrado na área de computação ou em 
educação 

3 pontos por 
diploma 6 pontos 

Mestrado em outras áreas 2 pontos por 
diploma 4 pontos 

Doutorado na área de computação ou em 
educação 

6 pontos por 
diploma 6 pontos 

Doutorado em outras áreas 5 pontos por 
diploma 5 pontos 

FORMAÇÃO 
COMPLEMENTAR 

Curso de capacitação em docência, com carga 
horária mínima de 60 horas 

4 pontos por 
certificado 8 pontos 

Curso de capacitação em Ambiente Virtual de 
Aprendizagem (AVA), com carga horária mínima 
de 40 horas 

1 ponto por 
certificado 3 pontos 

Curso de capacitação em educação a distância, 
com carga horária mínima de 40 horas 

2 pontos por 
certificado 4 pontos 

EXPERIÊNCIA 
PROFISSIONAL 

Atuação como professor presencial em cursos 
técnicos do Programa Profuncionário IFBA 

5 pontos por 
semestre 20 pontos 

Atuação como tutor/professor a distância ou 
tutor/professor presencial em cursos técnicos ou 
superiores, na modalidade de educação a 
distância 

5 pontos por 
semestre 10 pontos 

Atuação como coordenador/orientador de 
projetos interdisciplinares 

5 pontos por 
atuação 10 pontos 

Atuação como professor formador ou em função 
da área didático-pedagógica em cursos técnicos 
ou superiores, na modalidade de educação a 
distância 

3 pontos por 
semestre 6 pontos 

Estar exercendo cargo, função ou emprego 
público de qualquer natureza, efetivo ou 
temporário, no polo/unidade ao qual está 
concorrendo. 

Federal-6 
Estadual-6 
Municipal-6 

6 pontos 

Atuação docente em curso técnico de nível 
médio 

1 pontos por 
semestre 2 pontos 

TOTAL 100 pontos 



Onde lê-se: 

 

BAREMA 
PROFESSOR MEDIADOR A DISTÂNCIA 

 

CATEGORIA DESCRIÇÃO 
PONTUAÇÃO 

POR 
TÍTULO MÁXIMA 

FORMAÇÃO 
ACADÊMICA 

Graduação na área de computação 4 pontos por 
diploma 4 pontos 

Graduação em outras áreas de exatas 3 pontos por 
diploma 3 pontos 

Especialização na área de computação ou em 
educação 

5 pontos por 
certificado 5 pontos 

Mestrado na área de computação ou em 
educação 

7 pontos por 
diploma 7 pontos 

Mestrado em outras áreas de exatas 5 pontos por 
diploma 5 pontos 

Doutorado na área de computação ou em 
educação 

10 pontos 
por diploma 10 pontos 

Doutorado em outras áreas de exatas 8 pontos por 
diploma 8 pontos 

FORMAÇÃO 
COMPLEMENTAR 

Curso de capacitação em docência, com carga 
horária mínima de 60 horas 

2 pontos por 
certificado 

4 pontos 
 

Curso de capacitação em Ambiente Virtual de 
Aprendizagem (AVA), com carga horária mínima 
de 40 horas 

1 ponto por 
certificado 2 pontos 

Curso de capacitação em educação a distância, 
com carga horária mínima de 40 horas 

2 pontos por 
certificado 4 pontos 

EXPERIÊNCIA 
PROFISSIONAL 

Atuação como professor a distância ou professor 
presencial em cursos técnicos do Programa 
Profuncionário IFBA 

5 pontos por 
semestre 20 pontos 

Atuação como tutor/professor a distância ou 
tutor/professor presencial em cursos técnicos ou 
superiores, na modalidade de educação a 
distância 

4 pontos por 
semestre 12 pontos 

Atuação como coordenador/orientador de 
projetos interdisciplinares 

4 pontos por 
atuação 12 pontos 

Atuação docente em curso técnico de nível 
médio 

2 pontos por 
semestre 4 pontos 

Atuação como professor formador ou em função 
da área didático-pedagógica em cursos técnicos 
ou superiores, na modalidade de educação a 
distância 

1 pontos por 
semestre 2 pontos 

Atuação docente em curso técnico de nível 
médio 

1 ponto por 
semestre 2 pontos 

TOTAL 100 pontos 
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BAREMA 
PROFESSOR MEDIADOR A DISTÂNCIA 

 

CATEGORIA DESCRIÇÃO 
PONTUAÇÃO 

POR 
TÍTULO MÁXIMA 

FORMAÇÃO 
ACADÊMICA 

Graduação na área de computação 2 pontos por 
diploma 4 pontos 

Graduação em outras áreas de exatas 2 pontos por 
diploma 2 pontos 

Especialização na área de computação ou em 
educação 

2 pontos por 
certificado 4 pontos 

Mestrado na área de computação ou em 
educação 

3 pontos por 
diploma 6 pontos 

Mestrado em outras áreas de exatas 2 pontos por 
diploma 4 pontos 

Doutorado na área de computação ou em 
educação 

6 pontos por 
diploma 6 pontos 

Doutorado em outras áreas de exatas 5 pontos por 
diploma 5 pontos 

FORMAÇÃO 
COMPLEMENTAR 

Curso de capacitação em docência, com carga 
horária mínima de 60 horas 

2 pontos por 
certificado 4 pontos 

Curso de capacitação em Ambiente Virtual de 
Aprendizagem (AVA), com carga horária mínima 
de 40 horas 

1 ponto por 
certificado 2 pontos 

Curso de capacitação em educação a distância, 
com carga horária mínima de 40 horas 

2 pontos por 
certificado 4 pontos 

EXPERIÊNCIA 
PROFISSIONAL 

Atuação como professor a distância ou professor 
presencial em cursos técnicos do Programa 
Profuncionário IFBA 

5 pontos por 
semestre 20 pontos 

Atuação como tutor/professor a distância ou 
tutor/professor presencial em cursos técnicos ou 
superiores, na modalidade de educação a 
distância 

5 pontos por 
semestre 10 pontos 

Atuação como coordenador/orientador de 
projetos interdisciplinares 

4 pontos por 
atuação 8 pontos 

Atuação docente em curso técnico de nível 
médio 

3 pontos por 
semestre 6 pontos 

Atuação como professor formador ou em função 
da área didático-pedagógica em cursos técnicos 
ou superiores, na modalidade de educação a 
distância 

3 pontos por 
semestre 6 pontos 

Estar exercendo cargo, função ou emprego 
público de qualquer natureza, efetivo ou 
temporário, no polo/unidade ao qual está 
concorrendo. 

Federal-6 
Estadual-6 
Municipal-6 

6 pontos 

Atuação docente em curso técnico de nível 
médio 

1 ponto por 
semestre 3 pontos 

TOTAL 100 pontos 
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ANEXO XI 
RELAÇÃO DE POLOS PRESENCIAIS E UNIDADES REMOTAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POLO PRESENCIAL/ 

UNIDADE DE OFERTA 

1. Angical 

2. Belmonte 

3. Brumado 

4. Caldeirão Grande 

5. Camacan 

6. Candeias 

7. Conceição do Almeida 

8. Dias D´Ávila 

9. Elísio Medrado 

10. Gandu 

11. Ipirá 

12. Jequié 

13. Juazeiro 

14. Jussari 

15. Lauro de Freitas 

16. Nazaré 

17. Pau-Brasil 

18. Piritiba 

19. Santo Antonio de Jesus 

20. São Desidério 

21. Sobradinho 

22. Ubaitaba 

23. Utinga 
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ANEXO XI 
RELAÇÃO DE POLOS PRESENCIAIS E UNIDADES REMOTAS 

 

 
POLO PRESENCIAL/ 

UNIDADE DE OFERTA 

Belmonte  

Brumado 

Caldeirão Grande 

Camacan 

Candeias 

Dias D´Ávila 

Elísio Medrado 

Gandu 

Ipirá 

Jacobina 

Jequié 

Juazeiro 

Jussari  

Lauro de Freitas 

Nazaré  

Pau Brasil 

Piritiba 

Santo Antonio de Jesus 

Sobradinho 

Ubaitaba 

Utinga 


