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Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica

Instituto Federal do Norte de Minas Gerais - Reitoria

EDITAL Nº. 17, DE 24 DE FEVEREIRO DE 2021

SELEÇÃO SIMPLIFICADA DE BOLSISTA PARA EXECUÇÃO DO PROJETO DE
DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS EDUCACIONAIS PARA O IFNMG

 

O INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO
NORTE DE MINAS GERAIS (IFNMG), por intermédio da Pró-Reitoria de Pesquisa,
Pós-Graduação e Inovação, em atendimento às solicitações apresentadas no
OFÍCIO Nº. 60/2020 - DE/PROEN/REI/IFNMG - Processo 23414.005224/2020-01;
OFÍCIO Nº. 33/2020 - CRIC/DEXT/PROEX/REI/IFNMG - Processo 23414.005234/2020-
39, OFÍCIO Nº. 229/2020 - PROPPI/REI/IFNMG e Despacho PROAD/REI 0726212 -
Processo 23414.005345/2020-45, torna pública a realização de Processo Seletivo
Simplificado para bolsistas nas funções GESTOR DE PROJETO, COORDENADOR
DE PROJETO E DESENVOLVEDOR DE SISTEMAS , a fim de atuarem na
execução do PROJETO DE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS
EDUCACIONAIS PARA O IFNMG, atendendo à necessidade de desenvolvimento
de sistemas educacionais de gestão acadêmica e de gestão administrativa,
composto pelos subprojetos: Sistema de Gestão de Projetos –
Ensino/Pesquisa/Extensão; Sistema de Processo Seletivo; Sistema de
Gestão das Atividades Docentes; Sistema de Gestão de Disponibilidade
Orçamentária, Financeira e Compras; Sistema para Gestão do Acervo
Acadêmico Digital; Sistema de Registro; Sistema de Acompanhamento
dos Cursos de Formação Inicial e Continuada - FIC; Sistema de
Acompanhamento de Egressos e Projeto de Continuidade (módulos
Cajui), conforme se segue:

 
1. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
1.1. O Processo Seletivo Simplificado para BOLSISTAS será regido por este
Edital, executado e coordenado pela Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e
Inovação (PROPPI) do IFNMG.
1.2. O presente edital selecionará candidatos para cadastro de reserva,
que serão convocados de acordo com a necessidade do órgão e segundo critérios
estabelecidos neste documento.
1.3. Ao efetivar a inscrição, o(a) candidato(a) declara estar ciente do
conteúdo deste Edital e acata, na íntegra, as suas disposições.
1.4. O(a) candidato(a) que, por qualquer motivo, deixar de atender às
normas e às recomendações estabelecidas neste Edital, será automaticamente
eliminado(a)  desta seleção.
1.5. A participação no presente edital não implicará redução das atividades
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normalmente desempenhadas pelo(a) candidato(a) em sua instituição de origem.
1.6. É de inteira responsabilidade do(a) candidato(a) acompanhar as
publicações de todos os atos referentes a este Processo Seletivo Simplificado, no
endereço eletrônico https://www.ifnmg.edu.br/editais-pesquisa, Editais 2021.
1.7. Os horários estabelecidos neste Edital e eventuais retificações têm, por
base, o horário oficial de Brasília-DF.
1.8. Os recursos para pagamento das bolsas têm sua origem nos recursos
orçamentários da Instituição, conforme nota de dotação número 2020ND000569.
1.9. A seleção dos(as) bolsistas (colaboradores/as) respeitará a proporção
de 2/3 do total de vagas para pessoas ligadas ao IFNMG (incluindo docentes e
pessoal técnico-administrativo, estudantes regulares, pesquisadores(as) de pós-
doutorado  e  bolsistas  com  vínculo  formal  a  programas  de  pesquisa  da 
instituição);  as demais vagas serão de ampla concorrência.
1.10. Dúvidas e informações poderão ser encaminhadas para o e-mail
edital17_2021@ifnmg.edu.br .
 
2. DO PROJETO
2.1. O PROJETO DE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS
EDUCACIONAIS PARA O IFNMG está dividido em nove subprojetos sendo: o
primeiro, para desenvolvimento de um Sistema de Gestão de Projetos –
Ensino/Pesquisa/Extensão (Subprojeto 1); o segundo, Sistema de Processo Seletivo
(Subprojeto 2); o terceiro, Sistema de Gestão das Atividades Docentes (Subprojeto
3); o quarto, Sistema de Gestão de Disponibilidade Orçamentária, Financeira e
Compras (Subprojeto 4); o quinto, Sistema para Gestão do Acervo Acadêmico
Digital (Subprojeto 5); o sexto, Sistema de Registro (Subprojeto 6); o sétimo,
Sistema de Acompanhamento dos Cursos de Formação Inicial e Continuada – FIC
(Subprojeto 7); o oitavo, Sistema de Acompanhamento de Egressos (Subprojeto 8) 
e o nono, Projeto de Continuidade (módulos Cajui) (Subprojeto 9), visando atender
às demandas apresentadas pelos diversos setores do IFNMG.
2.2. Os subprojetos deverão atender às regulamentações institucionais
relativas a cada área, bem como às características e funcionalidades constantes
nos projetos anexados nos processos supracitados (Processo 23414.005224/2020-
01, Processo 23414.005234/2020-39, Processo 23414.005345/2020-45) e
sintetizados nos Anexos de 1 a 9 deste Edital, além de demais funcionalidades que
possam surgir ou serem levantadas no decorrer da execução do projeto.
2.3. No desenvolvimento dos projetos, os(as) bolsistas utilizarão as
ferramentas tecnológicas já empregadas pelo IFNMG na Diretoria de Gestão da
Tecnologia da Informação (DGTI), principalmente, as usadas no controle e
desenvolvimento de sistemas de informação pela Coordenação de Sistemas de
Informação (CSI). 
2.4. O desenvolvimento dos projetos será realizado em trabalho remoto,
podendo o(a) bolsista ser convocado(a), pelo(a) coordenador(a) do projeto, para
reuniões via webconferência, sempre que necessário.
 
3. DO ENCARGO, DAS ATRIBUIÇÕES E REMUNERAÇÃO DA BOLSA
3.1. Os(As) profissionais selecionados(as) serão remunerados(as) na forma
de concessão de bolsas, pelo tempo de efetiva atuação na execução de suas
atribuições.
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3.2. As bolsas serão concedidas diretamente aos (às) beneficiários(as),
mediante a assinatura de Termo de Compromisso, em que constem os seus
respectivos direitos e obrigações, obedecendo aos parâmetros apresentados no
Quadro 1.
3.3. O pagamento das bolsas será realizado mediante depósito bancário
em conta corrente individual, registrada em nome do(a) beneficiário(a).
3.4. Os pagamentos a que fazem jus os(as) profissionais selecionados(as)
por este Edital serão efetivados(as) somente nos períodos em que houver efetivo
trabalho desenvolvido no âmbito do IFNMG, não havendo pagamentos de férias,
décimo terceiro, ou de períodos de recesso nas atividades da respectiva unidade.

Quadro 1 - Valores das bolsas por função.
Função Valor da Bolsa
Gestor de Projeto R$ 1.500,00
Coordenador de Projeto R$ 1.400,00
Desenvolvedor de sistemas R$ 1.100,00

3.5. Não será permitido o acúmulo de funções distintas nos editais que
tenham, como referência, o Regulamento de Concessão de Bolsas de Pesquisa, de
Pós-Graduação, de Extensão, de Desenvolvimento, de Inovação e de Intercâmbio,
no âmbito do IFNMG.
3.6. No quadro 1, é apresentado o valor mensal da bolsa, atendendo a uma
carga horária de 20 horas semanais.
3.7. Sobre as  bolsas  de  colaboradores(as)  externos(as),  incidirão 
descontos  de  11%  de  INSS,  3% ISSQN e IR, de acordo com a tabela do
município de atuação do(a) bolsista(a); as alíquotas serão atualizadas de acordo
com a legislação em vigor.
3.8. Não haverá incidência de desconto das obrigações tributárias e
contributivas (INSS, ISSQN e IR) apenas para servidores(as) efetivos(as) federais
da rede de educação.
3.9. Será necessária a apresentação de nota fiscal municipal pelo(a)
colaborador(a) externo(a) para recebimento da bolsa.
3.10. O pagamento das bolsas estará vinculado ao cumprimento das etapas
estabelecidas em um cronograma de entregas, definido entre o(a)
desenvolvedor(a) de sistemas e o(a) coordenador(a) do projeto, no início das
atividades.
3.11. As atribuições e a carga horária dos(as) bolsistas servidores(as) não
podem conflitar com as atividades e carga horária regular, nem comprometer a
qualidade, o bom andamento e o atendimento do plano de metas da instituição.
3.12. A jornada de trabalho poderá ocorrer durante o turno diurno e/ou
noturno, observadas as normas e regulamentos do Instituto Federal do Norte de
Minas Gerais.
3.13. Não haverá adicional para exercício de atividades noturnas.
3.14. Os(As) profissionais bolsistas terão, como atribuições, as atividades
listadas no Quadro 2.
3.15. O(A) candidato(a) que descumprir qualquer uma destas atribuições
poderá ser desvinculado(a) do programa a qualquer tempo, não fazendo jus aos
pagamentos das bolsas que estejam ligadas às atividades não cumpridas, podendo
ser automaticamente substituído(a) pelo(a) candidato(a) seguinte, obedecendo à
ordem de classificação.
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ordem de classificação.
3.16. A permanência do(a) profissional selecionado(a) está diretamente
condicionada ao bom desempenho de suas atribuições, tendo, portanto, o IFNMG a
prerrogativa de submeter o(a) bolsista a avaliações de desempenho, com esse
propósito.
3.17. A bolsa será suspensa em todos os afastamentos do(a) bolsista,
podendo o tempo do vínculo ser inferior ao previsto, ou mesmo sofrer interrupção,
conforme a necessidade do IFNMG.

Quadro 2 - Atribuições por função.
FUNÇÃO ATIVIDADES

Gestor de
Projeto

Gestão geral do projeto (participação em todas as atividades e
orientação dos bolsistas); levantamento e utilização de ferramentas de
controle de projeto de desenvolvimento de sistema; identificação das
atividades a serem realizadas, os marcos e os documentos a serem
produzidos; avaliação dos trabalhos dos(as) bolsistas; elaboração de
relatórios.

Coordenador 
de Projeto

Coordenação da equipe e do desenvolvimento do sistema, aplicando
conhecimentos técnicos, utilizando novas ferramentas e tecnologias;
treinamento dos(as) desenvolvedores(as) de sistemas nas ferramentas
necessárias à execução do subprojeto;  orientação em soluções mais
complexas, elaborando e realizando levantamentos sobre informações e
dados; garantia do cumprimento dos prazos e requisitos do subprojeto;
gerir o subprojeto, delegando, à equipe, as atividades para o
cumprimento do cronograma; análise dos pedidos das funcionalidades,
delegando, à equipe, a realização das atividades; planejamento e
direcionamento dos pacotes de deploy, de acordo com o cronograma;
solicitação de testes de homologação e produção, controlando as
atividades do plano de testes; avaliação do trabalho dos(a)
desenvolvedores(as) de sistemas em suas responsabilidades,
reportando-se ao(à) gestor(a).

Desenvolvedor
de sistemas

Desenvolvimento dos sistemas para o IFNMG, de acordo com os
requisitos estabelecidos pelo(a) coordenador(a) de projeto,
determinando interface gráfica, critérios ergonômicos de navegação,
montagem da estrutura de banco de dados e codificação do programa;
projeto, implementação e implantação dos sistemas; uso dos recursos
de trabalho, tais como metodologias de desenvolvimento de sistemas,
linguagem de programação e ferramentas de desenvolvimento
estabelecidos na DGTI/IFNMG. 

 
4. DOS PRÉ-REQUISITOS DO(A) CANDIDATO(A)
4.1. São condições para ser bolsista selecionável deste Edital o
cumprimento de todas as condições gerais e específicas descritas abaixo:

a. possuir formação mínima, conforme Quadro 3 – Formação Mínima Exigida;
b. ter sido aprovado(a) e classificado(a) no presente processo seletivo

simplificado, na forma estabelecida neste Edital;
c. não receber nenhuma outra bolsa de fomento governamental ou

institucional;
d. ter disponibilidade para cumprimento da carga horária de 20 (vinte) horas

semanais e para reuniões nos horários a serem acordados com o(a)
gestor(a)/coordenador de Projeto.;

e. ter disponibilidade de equipamento para trabalho com a seguinte
especificação mínima: Processador com 4 núcleos, frequência mínima de
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2GHZ, memória RAM de 8GB DDR3, suporte a virtualização, 30GB de espaço
de armazenamento disponível e conexão à internet;

f. para as funções de gestor e coordenador de projeto, serão selecionados(as)
servidores(as) efetivos(as) do IFNMG.

Quadro 3 - Formação mínima exigida.
FUNÇÃO FORMAÇÃO MÍNIMA EXIGIDA

Gestor de Projeto -
servidor efetivo do
IFNMG

Pós-graduação lato sensu devidamente reconhecida pelo MEC
em, pelo menos, uma das seguintes formações: Ciência da
Computação, Engenharia da Computação, Sistema de
Informação ou áreas afins à Tecnologia da Informação.

Coordenador  de
Projeto - servidor
efetivo do IFNMG

Graduação devidamente reconhecida pelo MEC em, pelo menos,
uma das seguintes formações: Ciência da Computação,
Engenharia da Computação, Sistema de Informação, Tecnólogo
em Análise e Desenvolvimento de Sistemas ou áreas afins a
tecnologia da informação, com experiência em desenvolvimento
de sistemas. Ou graduação em qualquer área, com pós-
graduação lato sensu devidamente reconhecida pelo MEC em
Computação ou áreas afins à Tecnologia da Informação, com
experiência em desenvolvimento de sistemas.

Desenvolvedor de
sistemas
 

Curso superior em andamento (alunos a partir do 5º período ou
equivalente), devidamente reconhecido pelo MEC, em, pelo
menos, uma das seguintes graduações: Ciência da Computação,
Engenharia da Computação, Sistema de Informação, Tecnólogo
em Análise e Desenvolvimento de Sistemas ou áreas afins à
Tecnologia da Informação.

 
5. DO CRONOGRAMA DE SELEÇÃO
5.1. A seleção dos(as) candidatos(as) interessados(as) em atuar no
PROJETO DE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS EDUCACIONAIS PARA O
IFNMG, seguirá o cronograma abaixo:

Quadro 4 - Cronograma.
Etapa Data

Publicação do Edital 24/02/2021
Recurso contra o Edital Até 28/02/2021
Resultado da análise do recurso 01/03/2021
Período de Inscrição 02/03 a 17/03/2021
Resultado Preliminar 19/03/2021
Recursos 20/03 a 22/03/2021
Resultado da Análise de Recursos 24/03/2021
Homologação e Publicação do Resultado Final 26/03/2021
Convocação para 1ª chamada 29/03/2021

6. DAS INSCRIÇÕES
6.1. O período das inscrições será de 02/03 a 17/03/2021.
6.2. As inscrições são gratuitas.
6.3. Os(As) interessados(as) deverão se inscrever, exclusivamente, por
meio do endereço eletrônico edital17_2021@ifnmg.edu.br, que deverá conter,
como assunto: Processo Seletivo Simplificado – Edital 17 [nome do(a)
candidato(a)]; no corpo do e-mail, deverá constar: nome completo; endereço;
telefones para contato; função que deseja concorrer.
6.4. O(A) candidato(a) deverá submeter uma inscrição para cada função
desejada.
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6.5. No ato da inscrição, o(a) candidato(a) deverá anexar, ao e-mail,
exclusivamente, em formato PDF, os seguintes documentos:

a. formulário de Inscrição preenchido (ANEXO 10);
b. documentação comprobatória exigida no item 4.1 deste Edital;
c. Tabela de Pontuação (ANEXO 11) preenchida e documentação comprobatória

para pontuação nos critérios de classificação do item 7 deste Edital, em
arquivo único e que não ultrapasse 10 MB (dez megabytes).

6.6. O IFNMG não se responsabiliza por danos e problemas decorrentes da
demora, interrupção ou bloqueio nas transmissões de dados ocorridos na Internet
durante a inscrição.
6.7. O ato de inscrição corre sob inteira responsabilidade do(a)
candidato(a).
6.8. O(A) candidato(a) que prestar informação falsa ou inexata, na
inscrição ou em quaisquer outro documento, ainda que verificado posteriormente,
conforme a situação, estará sujeito(a) à desclassificação.
 
7. DA SELEÇÃO E CLASSIFICAÇÃO
7.1. Todo o processo de seleção e classificação será feito pela Pró-Reitoria
de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação (PROPPI), a quem se conferem poderes
para publicar todos os atos decorrentes deste processo seletivo.
7.2. A Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação (PROPPI) ficará
responsável pela análise/julgamento das situações não previstas neste Edital,
sendo soberana em suas decisões.
7.3. A seleção será realizada em fase única, de caráter
eliminatório/classificatório, e em conformidade com as informações fornecidas
pelo(a) candidato(a) no ato da inscrição.
7.4. No e-mail de inscrição, deverá ser anexada uma tabela, devidamente
preenchida, que ajudará no cálculo da pontuação do(a) candidato(a) (ANEXO 11),
sendo observados, para efeitos de classificação, parâmetros do Quadro 5:

Quadro 5 - Critérios de Pontuação
 

CRITÉRIOS
 

PONTUAÇÃO
1 EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL UNITÁRIA MÁXIMA

1.1

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL: Será atribuído 0,25
ponto para cada MÊS de experiência em
desenvolvimento de sistemas, comprovado em
carteira de trabalho ou em, caso de órgãos
públicos, por declaração de tempo de serviço na
área de desenvolvimento de sistemas, expedida
pelo órgão.

0,25 10

1.2

EXPERIÊNCIA EM FRAMEWORK YII 2.0: Será
atribuído 0,5 ponto para cada MÊS de experiência
em desenvolvimento de sistemas com o framework
YII 2.0, comprovado por declaração de tempo de
serviço no uso da ferramenta, expedida por
empresa privada ou órgão público, devidamente
identificado e assinado por responsáveis legais.

0,5 20

EXPERIÊNCIA COM LINGUAGEM PHP: Será atribuído
0,25 ponto para cada MÊS de experiência em
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1.3
desenvolvimento de sistemas com PHP,
comprovado por declaração de tempo de serviço
no uso da linguagem, expedida por empresa
privada ou órgão público, devidamente identificado
e assinado por responsáveis legais.

0,25 12

1.4

EXPERIÊNCIA COM FRAMEWORK MVC PHP (PERÍODO
DIFERENTE DO YII2 - AVALIADO NO CRITÉRIO 1.2):
Será atribuído 0,5 ponto para cada MÊS de
experiência em desenvolvimento de sistemas com
Framework MVC PHP, comprovado por declaração
de tempo de serviço, expedida por empresa
privada ou órgão público, devidamente identificado
e assinado por responsáveis legais.

0,5 12

1.5

Para gestor(a) e coordenador(a) de Projeto:
Experiência em gestão/coordenação de projetos em
desenvolvimento de sistemas. Será atribuído 0,5
ponto para cada MÊS de experiência comprovada
por declaração de tempo de serviço, expedida por
empresa privada ou órgão público, devidamente
identificado e assinado por responsáveis legais. 0,5 8Para desenvolvedor(a) de sistemas: Estágio na
área de desenvolvimento de sistemas. Será
atribuído 0,5 ponto para cada MÊS de estágio em
desenvolvimento de sistemas, comprovado por
declaração de tempo de serviço, expedida por
empresa privada ou órgão público, devidamente
identificado e assinado por responsáveis legais.

SUBTOTAL 62
2 FORMAÇÃO ACADÊMICA (TITULAÇÃO NA ÁREA

DE COMPUTAÇÃO) UNITÁRIA MÁXIMA
2.1 Doutorado 15 15
2.2 Mestrado 10 10
2.3 Especialização – mínimo de 360 horas 7 7
2.4 Graduado 4 4
SUBTOTAL 15

3
FORMAÇÃO COMPLEMENTAR (comprovação
por certificado com carga horária de, no
mínimo, 20h)

UNITÁRIA MÁXIMA

3.1 Linguagem de programação PHP 5 5
3.2 Sistema de Gerenciamento de Banco de Dados

Postgresql 5 5
3.3 Framework YII2 13 13
SUBTOTAL 23
TOTAL 100

 
7.5. Não será pontuada a formação acadêmica mínima exigida para as
funções de gestor/coordenador de projeto.
7.6. Para fins de pontuação no critério Formação Acadêmica (titulação),
será pontuada apenas a maior titulação, uma única vez.
7.7. Todas as informações prestadas pelo(a) candidato(a), ao preencher o
Formulário de Inscrição, deverão ser comprovadas pelos documentos necessários.
7.8. Caso haja erros no preenchimento de dados pessoais e referentes à
Tabela de Pontuação que possam influenciar em sua classificação, o(a)
candidato(a) assumirá o ônus do erro, sem poder efetuar a contestação
posteriormente.
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7.9. Em caso de erro na classificação, o(a) candidato(a) deverá
interpor recurso no período previsto pelo cronograma deste Processo
Seletivo, para solicitar correção.
7.10. Para efeito de aprovação e classificação, serão considerados(as)
aptos(as), apenas os(as) candidatos(as) que atenderem aos requisitos mínimos da
vaga, descritos no item 4.1 deste Edital.
7.11. A classificação obedecerá à ordem decrescente do total de pontos
obtidos informados pelo(a) candidato(a) no ato da inscrição, conforme o item 7.4.
7.12. Haverá uma lista de classificação para candidatos(as) que tenham
vínculo com o IFNMG e uma segunda lista, de candidatos(as) externos(as).
7.13. Em caso de empate, serão observados os critérios abaixo na ordem
em que se apresentam:

a. maior tempo de experiência com o framework YII 2.0;
b. se possui experiência na Linguagem de Programação PHP;
c. maior tempo de experiência profissional em desenvolvimento de sistemas;
d. se possui certificação na Linguagem de Programação PHP;
e. candidato(a) mais idoso(a).

8. DA PUBLICAÇÃO DO RESULTADO
8.1. A lista dos(as) classificados(as) em resultado preliminar e resultado
final, pós recursos, será divulgada na página do IFNMG no endereço
www.ifnmg.edu.br/editais-pesquisa, opção Editais 2021, conforme cronograma no
item 5.
9. DO RECURSO
9.1. O(A) candidato(a) poderá apresentar recurso contra o resultado
preliminar, conforme a data descrita no item 5.
9.2. Os recursos deverão ser encaminhados unicamente para o e-mail
edital17_2021@ifnmg.edu.br.
9.3. Os recursos serão apreciados e julgados no prazo máximo de 48
(quarenta e oito) horas.
9.4. Não serão aceitos recursos por via postal, fax e, tampouco, recursos
extemporâneos, inconsistentes, que não atendam às exigências e/ou fora de
quaisquer especificações estabelecidas no presente Edital, os quais, assim que
recebidos, serão preliminarmente indeferidos.
9.5. Em hipótese alguma será aceita revisão de recurso ou recurso de
recurso.
 
10. DA CONVOCAÇÃO
10.1. A convocação de candidatos(as) para exercerem as funções deste
Edital ocorrerá após homologação do resultado final, observando-se a
classificação dos(as) inscritos(as), para melhor atender ao IFNMG, conforme
necessidade de início dos projetos.
10.2. A convocação dos(as) classificados(as) respeitará a proporção de 2/3
de candidatos(as) ligados(as) ao IFNMG (conforme item 1.8);  os (as) demais
convocados(as)  seguirão a classificação geral.
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10.3. Havendo desligamento de candidato(a) selecionado(a), facultar-se-á, à
PROPPI/IFNMG, substituí-lo, convocando outro(a) candidato(a) inscrito(a),
observando os requisitos necessários para a função.
10.4. O(A) convocado(a) deverá preencher o Formulário de Cadastramento
de Bolsistas, que será disponibilizado no momento da convocação.
10.5. Deverá preencher também declaração de que não recebe nenhuma
outra bolsa de fomento governamental ou institucional, em conformidade com os
impedimentos impostos pela Lei no 11.273/2006 e a Portaria CAPES nº 183/2016,
disponibilizada no momento da entrega da documentação (ANEXO 12).
10.6. Apresentará, ainda, declaração de disponibilidade para cumprir a
carga horária exigida no item 4.1, alínea d (ANEXO 13).
10.7. As orientações para o envio e apresentação da documentação exigida
na convocação serão informadas na divulgação das chamadas.
 
11. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
11.1. A inscrição do(a) candidato(a) implicará no conhecimento das
instruções contidas neste Edital, concordando, expressamente, com os seus
termos.
11.2. O(A) candidato(a) que prestar informação falsa ou inexata, em
qualquer documento, ainda que verificada posteriormente, será excluído(a) do
processo seletivo.
11.3. Os itens deste Edital poderão sofrer eventuais retificações,
atualizações ou acréscimos, sem aviso prévio.
11.4. O IFNMG divulgará, quando necessário, normas complementares e
avisos especiais, disponíveis no portal eletrônico www.ifnmg.edu.br/editais-
pesquisa , opção Editais 2021.
11.5. É de responsabilidade exclusiva do(a) candidato(a) informar-se acerca
de editais, normas complementares, avisos, portarias e chamadas oficiais do
Processo Seletivo e de todas as etapas da confirmação de vaga.
11.6. Incorporar-se-ão a este Edital, para todos os efeitos, quaisquer editais
complementares que venham a ser publicados no portal eletrônico do IFNMG.
11.7. Os(As) candidatos(as) classificados(as) neste Edital poderão ser
chamados(as) quando se caracterizar a necessidade, por meio de publicação no
portal eletrônico www.ifnmg.edu.br/editais-pesquisa , opção Editais 2021.
11.8. O presente Edital poderá ser revogado ou anulado a qualquer
momento, no todo ou em parte, por motivo de interesse público ou exigência
legal, sem que isso implique direito a indenização ou reclamação de qualquer
natureza.
11.9. Este processo seletivo terá validade de 18 meses.

 

Montes Claros/MG, 24 de fevereiro de 2021.
 

Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação do IFNMG

Documento assinado eletronicamente por Edinei Canuto Paiva, Pró-
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Reitor(a) de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação, em 24/02/2021, às
20:06, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º,
do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.ifnmg.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o
código verificador 0780566 e o código CRC 109FDB75.

 

ANEXO I

Sistema de Gestão de Projetos – Ensino/Pesquisa/Extensão (Subprojeto 1)
Proponente: PROEN/PROPPI/PROEX

Módulo Ensino
O Sistema de Gestão de Projetos de Ensino deverá atender ao Regulamento
para Projetos de Ensino do IFNMG – aprovado por unanimidade na reunião
ordinária do Conselho Superior, realizada no dia 03 de outubro de 2019, cuja
definição está na ata da quinquagésima terceira reunião, ratificada pela Resolução
nº 52, de 07 de outubro de 2019 – bem como às funcionalidades apontadas pela
Coordenação de Programas de Projetos de Ensino – CPPE, às Comissões
Permanentes de Avaliação de Projetos de Ensino dos campi do IFNMG e à análise
preliminar de documentações existentes.
A seguir serão apresentadas as características e funcionalidades esperadas:

Cadastro de Edital para seleção de projetos.
Cadastro de projetos de acordo com as seguintes modalidades: Práticas de
Ensino, Projetos Interdisciplinares, Projetos Integradores e Programas de
Ensino.
Cadastro para coordenadores de projeto, especificando o cargo/função que
ocupa de acordo com a modalidade. Para os projetos na modalidade Práticas
de Ensino cadastrar 1 (um) Coordenador. Para projetos Interdisciplinares e
Integradores cadastrar 1 (um) Coordenador e 1 (um) Co-coordenador. Para
Programas multicampi cadastrar 1 (um) Coordenador-Geral e 1 (um)
Coordenador para cada campus do IFNMG.
Cadastro dos participantes do projeto: colaborador, beneficiados, discente
orientando-bolsista, discente orientando-voluntário.
Cadastro do formulário Plano de Trabalho com as seguintes especificações:
início, término, título, equipe executora, resumo, justificativa, objetivo geral,
objetivos específicos, metodologia, resultados esperados, avaliação,
participação de discente(s) como orientando(s), beneficiados, período de
desenvolvimento, carga horária semanal, carga horária total, parceiros,
convênio, cronograma de execução, planejamento financeiro, estrutura física
e referências.
Cadastro da Comissão Permanente de Avaliação de Projetos de Ensino,
Direção de Ensino e Coordenação de Programas e Projetos de Ensino –
CPPE/Proen.
Cadastro de formulário para avaliação, deferimento e encaminhamento para
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Núcleo Pedagógico, Coordenador(es) do(s) curso(s) e CPPE/Proen.
Cadastro de formulário de solicitação para prorrogação de prazo, com
justificativa, plano de trabalho para o período de prorrogação solicitado e
relatório circunstanciado das atividades já realizadas.
Cadastro com parecer da Comissão Permanente de Avaliação de Projetos de
Ensino e Direção de Ensino do campus com deferimento do pedido de
prorrogação.
Cadastro de barema para avaliação de projeto.
Cadastro com alterações no projeto, com as seguintes especificações:
interrupção, reinício, alterações na equipe de trabalho, alterações de carga
horária e/ou função, cancelamento e outras.
Cadastro de Relatório Final de Execução de Projeto de Ensino com acesso
para inserir documento em PDF, contendo: avaliação da proposta, objetivos,
metas alcançadas, cronograma executado conforme o planejado, objetivos,
metas e/ou cronograma que tenham sido alterados ou não realizados
conforme o previsto, resultados positivos, contribuições e sugestões de
melhorias.
Cadastro de formulário de apreciação do relatório final.
Cadastro do registro e frequência dos discentes voluntários e bolsistas, com
as seguintes descrições: nome do discente, projeto, coordenador, data, carga
horária diária, atividade desenvolvida, local e data.
Criação de certificado, registro e acesso para publicidade no site institucional.
 
Geração de diversos documentos e relatórios necessários para o bom
funcionamento dos projetos, como declarações, históricos, consultas etc.
Outras funcionalidades a serem levantadas.

Módulo Pesquisa

O sistema de gestão de Projetos de Ensino, Pesquisa e Extensão do IFNMG deverá
atender aos regimentos e regulamentos do IFNMG, bem como, as funcionalidades
apontadas pelos representantes das pró-reitorias do IFNMG e a análise preliminar
de documentos (minutas e formulários) existentes.
A seguir, estão apresentadas as características e funcionalidades esperadas:

O Módulo de Gestão de Projetos deve permitir a adaptação de diferentes
fluxos a partir das particularidades e demandas relacionados aos Projetos de
Ensino, Pesquisa e Extensão.
Cadastro de Editais, conforme minutas, requisitos e especificidades próprias.
Dos Editais de Bolsas: Iniciação Científica / PBQS / Produtividade em Pesquisa/
Demanda Induzida;
Dos Editais de Apoio e Fomento: PROAPE / Projetos Cooperativos de Pesquisa
Aplicada / Publicação de Artigos Científicos / Desenvolvimento de Projetos de
Pesquisa.
Das submissões fora de editais: Projetos de Financiamento Próprio / Registro
de Softwares e Patentes / Registro de Propriedade Intelectual e Aquisição de
IBSN/ Apoio Financeiro.
Cadastro de Projetos, conforme requisitos, especificidades e formulários
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próprios.
Interface para Upload e Download de Documentos: Brochura do Projeto,
Fichas, Anexos, Portarias, Cartas de Intenção, Declarações, Certificados etc.
Cadastro de Editais e Projetos: cadastro de diferentes tipos de editais e
projetos, permitindo a alteração dos requisitos, conforme as particularidades
de cada edital/projeto.
Emissão automática de número único de registro por projeto para fins de
controle, acompanhamento, prestação de contas e certificação.
Emissão automática de folha de rosto com sumarização dos dados de cada
projeto.
Cadastro de professores, técnicos, alunos e outros, dentro das modalidades:
gestor 1 (dirigentes de pesquisa da reitoria, com acesso a todas as
informações do IFNMG), gestor 2 (dirigentes de pesquisa dos campi, com
acesso a todas as informações do Campus), responsável por edital, avaliador
(interno/externo), coordenador de projeto, pesquisador (interno/externo),
colaborador (interno/externo) e bolsista (interno/externo).
Integração com as bases de dados existentes na instituição, além de buscar
uma possível integração com as bases de dados de outras agências de
fomento (preferencialmente, FINEP, CNPq, FAPEMIG etc.).
Extração (modo interno) de informações de pesquisadores, colaboradores e
bolsistas do Sistema Acadêmico (Cajuí), por exemplo: curso, período, carga
horária, número de matrícula, CPF, dentre outros dados pertinentes a serem
definidos.
Extração (modo externo) de informações de pesquisadores, colaboradores e
bolsistas da Plataforma Lattes, do Diretório de Grupos de Pesquisa do CNPq,
ORCID e até mesmo do Google Scholar.
Página individual de consulta por pesquisador, colaborador e bolsista,
contendo perfil, campus, área de atuação, grupo de pesquisa,
consubstanciado do número de publicações e orientações, projetos atuais e
anteriores.
O sistema deve detectar/minerar a existência de bolsas pagas aos
coordenadores de projetos (pesquisador/orientador) e bolsistas de outras
agências de fomento (autodeclaração não seguro).
O sistema deve minerar editais abertos das várias agências de fomento,
inclusive editais internos para gerar informações ao pesquisador (como faz a
plataforma Financiar).
O sistema deve enviar ao pesquisador editais de acordo com as áreas de
atuação/pesquisa cadastrada no seu perfil.
Emissão automática de Certificados após a conclusão de todas as etapas do
projeto.
Dos Tipos de Certificado: Avaliação de Projeto / Coordenação de Projeto /
Participação (pesquisador associado, bolsista, colaborador interno e externo)
Dos Certificados: nome completo do interessado, título do projeto, área de
atuação, período, carga horária, assinatura digitalizada do Pró-reitor.
Das etapas: Submissão/Cadastro, Avaliação, Início Autorizado, Entrega de
Relatório Parcial (a cada 6 meses, conforme formulário padrão), Entrega do
Relatório Final, Prestação de Contas.
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Projetos, Relatórios e Formulários deverão seguir os padrões estabelecidos e
atualizados pela Pró-Reitoria e aprovados no Comitê de Pesquisa.
Arquivamento completo de projetos não aprovados em editais, permitindo
posterior consulta e recuperação das informações.
Recuperar informações de projetos já cadastrados (sem edital) para
execução voluntária com financiamento próprio ou submissão em novos
editais de apoio.
Das Avaliações dos Projetos: Cadastro dos Baremas de Avaliação, Inserção de
Critérios e respectivas Pontuações, Seleção automática de avaliadores com
base no Banco de Avaliadores (por área), Avaliação às Cegas (Blind Review),
Emissão automática de Certificado aos Avaliadores.
Dos relatórios: preenchimento de formulário on-line para relatórios parciais,
upload de arquivos para relatórios finais, avaliação e anuência pelas
interfaces de Gestor 1 e Gestor 2.
Do Acompanhamento: histórico (resumido/completo), datas, horários,
unidade, usuário, descrição das atividades, verificação das etapas, avisos e
lembretes.
Da Prestação de Contas: Planilha de Orçamento e Execução, Checklist de
Verificação das Etapas, Lembretes, Análise e Parecer.
Informação detalhada da movimentação em projetos: inserção de dados,
cadastro, submissão, início, conclusão, desistência ou suspensão de projeto,
alterações cadastrais etc.
Do Cronograma dos Projetos: Lançamento das fases do projeto, suas
atividades, prazos de realização e requisitos.
Gerar os diversos documentos e relatórios necessários para o bom
funcionamento dos editais e projetos de pesquisa do IFNMG, como:
comprovantes de cadastro, declarações, históricos, certificados, consultas a
pesquisadores, colaboradores, voluntários e bolsistas, consultas de
frequências etc.
Requisito eletrônico para projetos que envolvam pesquisa com seres
humanos ou animais: opções de marcação, lembretes, solicitação do número
de processo e parecer de aprovação de Comitê de Ética em Pesquisa em até
6 meses do início do projeto (no ato da entrega do primeiro relatório parcial).
Cadastro de horário de coordenador (obrigatório), pesquisadores
(obrigatório), colaboradores (opcional), voluntários (opcional) e bolsistas
(obrigatório) vinculados a um projeto.
Cadastro de grupos, equipes, laboratórios de pesquisa, espaços de coworking
ou markers.
Cadastro e vinculação de coordenadores de projetos, com período de início e
término do vínculo.
Integração com os períodos letivos do calendário acadêmico;
E outras funcionalidades a serem levantadas.

Módulo Extensão

O sistema tem como finalidade o cadastro e acompanhamentos dos projetos de
extensão e possui vários filtros para facilitar a identificação de informações
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referentes à extensão no IFNMG. A proposta é que o próprio sistema também
certifique a participação em atividades de extensão, desde que seja feito o
cadastro prévio e também gere relatórios de acompanhamento.

Editais (Projetos/Programas/Cursos FIC/ Cursos CELIN);
Cadastrar/Consultar/Alterar/Excluir Editais;
Cadastrar/Consultar/Alterar/Excluir Comissões de Avaliação;
Divulgar Resultados;
Projetos;
Cadastrar/Consultar/Alterar/Excluir Projetos;
Avaliar Projetos;
Selecionar Projetos;
Divulgar Resultados;
Acompanhar Execução de Projetos;
Projetos de Extensão Curricularizados;
Cadastrar/Consultar/Alterar/Excluir Projetos;
Avaliar Projetos;
Selecionar Projetos;
Divulgar Resultados;
Acompanhar Execução de Projetos;
Programas;
Cadastrar/Consultar/Alterar/Excluir Programas;
Avaliar Programas;
Selecionar Programas;
Divulgar Resultados;
Acompanhar Execução de Programas;
Eventos de Extensão;
Cadastrar/Consultar/Alterar/Excluir de Eventos de Extensão;
Acompanhamento;
Centro de Línguas (CELIN);
Cadastrar/Consultar/Alterar/Excluir de Cursos CELIN;
Acompanhamento Visitas Técnicas;
Cadastrar/Consultar/Alterar/Excluir de Visitas Técnicas
Acompanhamento de Estágios
Cadastrar/Consultar/Alterar/Excluir de Empresas;
Cadastrar/Consultar/Alterar/Excluir de Termos de Convênio

 

ANEXO 2
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Sistema de Processo Seletivo (Subprojeto 2)
Proponente: PROEN

O Sistema de Gestão de Processo Seletivo deverá atender às funcionalidades
apontadas pela Coordenação de Comissão Permanente de Concursos – COPEC, do
Comitê de Ensino – COEN - e à análise preliminar de documentações existentes.
A seguir serão apresentadas as características e funcionalidades esperadas:
Área do candidato:

Efetuar pré-cadastro;
Efetuar inscrição em processo seletivo aberto;
Permitir o acompanhamento dos processos nos quais esteja inscrito;

Área administrativa:

Cadastrar Processo Seletivo;
Definir os critérios de seleção;
Publicar editais;
Obter classificação dos candidatos;
Número de vagas por curso, habilitação, turno, unidade etc.;
Apresentação de local para cada Campus cadastrar vagas dos cursos;
Aplicação do questionário socioeconômico;
Procedimentos para portadores de necessidades especiais.
Apresentação de possibilidade de criação de banco de dados com todos os
cursos do instituto;
Relatório: números de inscrições pagas até o momento, inscrições pagas.
Realização da distribuição de cotas de acordo com as vagas sem
obrigatoriedade de manipulação humana;
Geração do anexo do edital (Criar tabela para os cursos/vagas)
Impressão de gabaritos e atas de presença;
Relatório de candidatos com necessidades especiais.
Apresentação de espaço para inclusão de dados pessoais (Nome, CPF, CI,
filiação, data de nascimento, endereço completo, e-mail, telefone), com aviso
ao candidato sobre inscrição já realizada na mesma modalidade (se integrado
ou concomitante/subsequente) e permissão para sobrescrever apenas no
caso do candidato aceitar o cancelamento da inscrição anterior.
Apresentação de informação contendo os dados do curso escolhido e
segunda opção de curso;
Apresentação de opção de escolha para local de realização da prova, pelo
candidato Apresentação de opção de escolha para cotistas ( VRRS, VRRI,
VRRS-VPI, VRRSVPI-PCD, VRRI-VPI, VRRI-VPI-PCD; Ampla concorrência PCD,
Egresso EFA);
Apresentação de opção de descrição de necessita de atendimento especial
com espaço para anexar documento de comprovação;
Apresentação de opção de inscrição com isenção da taxa de inscrição e
comprovação por meio de NIS;
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Disponibilização do questionário sócio econômico para preenchimento no ato
da inscrição e permissão para a sua impressão durante todo o processo até a
matrícula.
Apresentação de guia com pergunta sobre como o candidato ficou sabendo
da disponibilidade de vagas.
Disponibilização de GRU para impressão, de acordo com as seguintes
determinações: primeira via com prazo máximo de 5 dias; GRU do último dia
de inscrição deverá com vir com data de pagamento apenas até o primeiro
dia útil após final do prazo de inscrição; Segunda via de GRU com prazo
máximo de 5 dias para pagamento;
Permissão do envio de recursos pelo candidato em momento apropriado, de
acordo com as seguintes possibilidades:

1 – Recurso contra o resultado das relações dos pedidos de isenção deferidos
e indeferidos;
2 – Recurso contra o resultado das inscrições homologadas;
3 – Recurso contra o resultado dos pedidos de tratamento especializado e/ou
específico;
4 – Recurso contra o gabarito das provas;
5 – Recurso contra o resultado da aferição de fenótipos;

Permissão aos candidatos para imprimir o comprovante de inscrição com
local da prova após homologação das inscrições definitivas;
Distribuição dos candidatos/sala;
Apresentação dos seguintes relatórios:

1 - Relação de isenção de taxa deferidos e indeferidos antes do recurso;
2 - Relação de homologação das inscrições antes dos recursos;
3 – Resultado dos pedidos de tratamento especializado e/ou específico antes
dos recursos;
4 - Relação de isenção de taxa deferidos e indeferidos após recursos;
5 – Homologação das inscrições pós recursos;
6 – Resultado do tratamento especializado e /ou específico pós recursos;
7 – Resultado preliminar das notas das provas por candidato/curso/cota ou
ampla;
8 – Resultado final dos aprovados:
a) Por campus/curso/por ordem de classificação levando em conta a regra das
cotas;
b) Por campus/tipo de cota/por ordem de classificação;
9 – Relatório com todos os dados socioeconômicos preenchidos pelos
candidatos.
10 – Resultado preliminar e definitivo da análise de fenótipo realizado pelas
comissões de heteroidentificação.

Permissão, pelo sistema para colocação da prova de redação corrigida e
escaneada para visualização do candidato e recurso;
Permissão, pelo sistema, para que o candidato anexe documento para
desempate.
Integração com o Sistema Acadêmico Cajuí para aproveitamento de dados
dos aprovados.
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Correção de provas – Cadastro do gabarito oficial; – Conferência de digitação
de gabaritos oficiais; – Lançamento de questões anuladas; – Correção de
provas pela importação de arquivo gerado pela leitora óptica; – Lançamento
de notas da redação.
Divulgação de resultados – Gerenciamento das chamadas dos candidatos
aprovados; – Consulta, via web, do gabarito oficial e da classificação do
candidato; – Relatório de classificados.
Análise e matrícula dos aprovados – Análise das respostas do questionário
socioeconômico; – Emissão dos relatórios exigidos pelo MEC; – Exportação dos
dados para o módulo Acadêmico ou outros sistemas (sob consulta).
E outras funcionalidades a serem levantadas

 

ANEXO 3

Sistema de Gestão das Atividades Docentes (Subprojeto 3)
Proponente: PROEN
O Sistema de Gestão das Atividades Docentes deverá atender a Portaria
SETEC/MEC nº 17 de 11 de maio de 2016 e o Regulamento para Gestão das
Atividades Docentes do IFNMG, – aprovado pela Resolução CONSUP nº 95, de 20
de abril de 2020, bem como as funcionalidades apontadas pela comissão de
revisão do Regulamento supra citado, nomeada pela Portaria Reitor nº 283/2020,
conforme demanda apresentada no processo SEI nº 23414.001517/2017-14, Ofício
Nº. 84/2019 – DES/DE/PROEN/REI/IFNMG.    
A seguir serão apresentadas as características e funcionalidades esperadas:

Cadastro dos docentes do IFNMG;
Cadastro dos Diretores de Ensino, Pesquisa e Extensão e Diretores Gerais ou
cargos equivalentes de todas as unidades do IFNMG;
Cadastro das Comissões Permanentes de Acompanhamento e Avaliação das
Atividades Docentes (CPAAAD) de todas as unidades do IFNMG;
Cadastro das subcomissões da Comissão Permanente de Pessoal Docente
(sCPPD) de todos os Campi;
Cadastro do Plano Individual de Trabalho (PIT);
Cadastro do Relatório de Atividades Docentes (RAD);
Cadastro da carga horária relativa a cada atividade docentes, conforme
estabelecido no Regulamento para Gestão das Atividades Docentes do IFNMG;
Recebimento e tramitação dos documentos relativos à gestão das atividades
docentes, principalmente o PIT e o RAD e seus anexos;
Integração com o módulo de Ensino para registro do número de aulas e
disciplinas ministradas por cada docente;
Integração com o Sistema de Gestão de Projetos – Ensino/Pesquisa/Extensão,
para registro dos projetos desenvolvidos e em desenvolvimento;
Contabilização das atividades docentes segundo carga horária estabelecida
no Regulamento para Gestão das Atividades Docentes do IFNMG;
Avaliação dos PIT e RAD pelas CPAAAD;
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Publicização dos PIT e RAD no site institucional;
Geração de diversos documentos e relatórios necessários para o
acompanhamento e avaliação da atividade docente.
Outras funcionalidades a serem levantadas.

 

ANEXO 4

Sistema de Gestão de Disponibilidade Orçamentária, Financeira e Compras (Subprojeto 4)
Proponente: PROAD.

O Sistema de Gestão de Disponibilidade Orçamentária e Financeira – SGDOFC, que
será desenvolvido pelo IFNMG, atende os princípios orçamentários: Anualidade,
Equilíbrio, Clareza, Legalidade, Publicidade, Unidade, Responsabilização e
Simplificação.
O SGDOFC será uma ferramenta de integração entre o Planejamento, a Gestão e o
Orçamento, conforme ilustrado pela figura 1:

Figura 1: Representação do SGDOFC.
O SGDOFC é uma ferramenta de transparência de gestão, foca em fornecer à
comunidade e a todos os interessados, o acompanhamento e a prática de gestão
orçamentária do IFNMG.
A seguir serão apresentadas as características e funcionalidades esperadas:
Acompanhar a disponibilidade orçamentária (Subsistema
Acompanhamento Orçamentário);
1º Fase: Acesso à questões orçamentárias.

1. Acompanhamento do Fluxo orçamentário desde o PLOA;
2. Detalhamento de Despesa por Campi, Ações, unidade de despesa, ETC;
3. Detalhamento de Execução (Empenho, Liquidação e Pagamento);
4. Acompanhamento de Desempenho (Planejamento x Execução);
5. Aprimoramento de Gráficos, tabelas e ferramentas de consulta e

transparência para comunidade em geral;
6. Gestão e acompanhamento de metas institucionais e metas de desempenho

alinhadas à execução orçamentária.

2º Fase: Detalhamento da distribuição de recursos.

1. Apresentação de relatórios que demonstram a evolução orçamentária de
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cada unidade;
2. Apresentação da matriz de distribuição orçamentária alinhada a parâmetros

de desempenho.

Controlar os processos licitatórios (Subsistema Licitação);
1º Fase: Aspectos da Licitação

1. Fluxograma do Processo de Licitação;
2. Inclusão, Gerenciamento e acompanhamento das demandas dos Centros de

Custo (Planejamento x Execução) alinhados ao: PAC – PGC – LOA –
Planejamento Anual;

3. Gerenciamento do Processo Licitatório com fluxo de operacionalização dos
artefatos (DFD, ETP, MR, MCP e anexos exigidos na legislação vigente) para
efetivação das diferentes modalidades de compras;

4. Monitoramento do Processo de Compras por demanda –Grupo – Item
(Disponibilidade para consulta do demandante);

5. Aprimoramento de Gráficos, tabelas e ferramentas de consulta e
transparência para servidores e comunidade em geral;

6. Padronização dos materiais e serviços.

2º Fase: Acompanhamento

1. Gerenciamento de desempenho e alinhamento às metas institucionais no
Processo Licitatório.

Gerir os contratos (Subsistema Gestão de Contratos).
Este ponto, o SGDOF, pretende demonstrar como se dão as atividades de
acompanhamento e a fiscalização, praticadas pelo IFNMG, na execução de todos
seus contratos. Ao qual se dará pelas seguintes atividades:

1. Acompanhamento e fluxograma da gestão de contratos;
2. Gerenciamento dos contratos vigentes e operacionalização das etapas; de

gestão de contrato (Acompanhamento de Vigência e Execução Contratual,
Obrigações do Contratante e Contratada, Aditivação do Contrato, Etc);

3. Acompanhamento da Execução Financeira;
4. Notificações ao Fornecedor e encaminhamento a Penalização;
5. Reequilíbrio Financeiro, Reajustes e Repactuações;
6. Aprimoramento de Gráficos, tabelas e ferramentas de consulta e

transparência para servidores e comunidade em geral.

E outras funcionalidades a serem levantadas.

 

ANEXO 5

Sistema para Gestão do Acervo Acadêmico Digital (Subprojeto 5)
Proponente: PROEN

O acervo acadêmico digital não consiste somente na passagem dos documentos
físicos que compõem o acervo acadêmico para o meio digital, é principalmente ter
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físicos que compõem o acervo acadêmico para o meio digital, é principalmente ter
uma gestão completa dos documentos e processos educacionais de forma segura,
eficiente e inovadora, transformando processos e a gestão de documentos. Esse
movimento foi fomentado pelo Decreto n° 9.235 de 15/12/2017 e complementado
pela Portaria n° 315, de 4/2018 do Ministério da Educação, que impulsionaram
uma inovação no âmbito educacional, impactando diretamente na maneira como
as instituições de ensino geram seus processos, analisam e avaliem soluções
diferentes e implementem novas práticas.
Para tanto, é fundamental a aquisição de um sistema ou ferramenta que garanta:

Assinatura digital com certificados no padrão ICP-Brasil, para fins de validade
e integridade legal do documento eletrônico;
Executar a gestão de assinaturas dos documentos; • Interação com outros
sistemas utilizados pela instituição;
Digitalização rápida de único documento ou em massa (muitos
documentos/pastas);
Leitura da imagem e transformação em OCR;
Conversão em PDF/A para assegurar a DURABILIDADE do documento;
Acesso instantâneo às informações;
Segurança das informações;
Otimização dos espaços de armazenamento;
Registro de quem produziu, quando produziu e para que foi produzido;
Registro das mudanças ocorridas no documento;
Segurança, controle e auditoria de acessos aos documentos;
Rastreabilidade e trilha de auditoria para documentos;
Fácil localização dos documentos de forma intuitiva;
Conservação e leitura de documentos a longo prazo;
Colaboração e compartilhamento de documentos em tempo real;
Controle de temporalidade e expurgo automático, bem como o procedimento
adequado para o descarte desses documentos, conforme legislação vigente;
Tecnologia OCR nativa;
Não duplicidade de documentos;
Receptividade de material digital;
Possuir uma interface intuitiva e limpa, com fácil visualização e leitura das
informações apresentadas durante a navegação;
Promova estudos gráficos e bibliométricos;
Customização dos processos de ensino conforme as particularidades dos
discentes;
Retorno e feedbacks aos discentes sobre demandas requeridas;
Repositório Institucional.

 

ANEXO 6

Edital - REITORIA 17 (0780566)         SEI 23414.005562/2020-35 / pg. 20



Sistema de Registro (Subprojeto 6)
Proponente: PROEN

Este projeto refere-se à necessidade de utilização de sistema informatizado para
solicitação, emissão, registro e arquivamento de dispositivos de certificação no
âmbito do IFNMG.
Esta solicitação vai ao encontro do Projeto Diploma Digital, instituído pelo
Ministério da Educação pela Portaria n° 330, de 5 de abril de 2018. É uma ação de
inovação tecnológica no meio acadêmico que possibilitará a modernização do
fluxo processual para emissão e registro de diploma e do respectivo histórico
escolar pelo Instituto Federal do Norte de Minas Gerais.
O sistema deverá apresentar as principais características e funcionalidades:

Emitir históricos dos cursos;
Emitir e registrar o diploma de graduação por meio digital, conforme
legislação vigente;
Emitir e registrar o certificado de pós-graduação Lato sensu por meio digital,
conforme legislação vigente;
Emitir e registrar o diploma de pós-graduação Stricto sensu por meio digital,
conforme legislação vigente;
Emitir e registrar o diploma da educação profissional de nível técnico por
meio digital, conforme legislação vigente;
Permitir a correção dos históricos, diplomas e certificados;
Permitir a anulação dos históricos, diplomas e certificados;
Executar a gestão de assinaturas dos documentos;
Utilizar de certificação digital padrão ICP-Brasil, conforme disciplinada em
legislação vigente, pelos responsáveis pela mantenedora e sua mantida, para
garantir a autenticidade, a integridade e a validade jurídica;
Permitir assinaturas com certificação digital e carimbo de tempo na
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, conforme os
parâmetros do Padrão Brasileiro de Assinaturas Digitais - PBAD nos
documentos emitidos;
Permitir assinaturas com certificação digital e carimbo de tempo na
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, conforme os
parâmetros do Padrão Brasileiro de Assinaturas Digitais - PBAD nos
documentos emitidos em lote;
Permitir a verificação de diplomas junto ao sistema acadêmico já utilizado
pela instituição;
Emitir relatórios;
Permitir o acompanhamento dos processos;
Permitir o registro das informações dos discentes, com as inclusão dos dados
pessoas (Nome, CPF, CI, filiação, data de nascimento, endereço completo, e-
mail, telefone);
Permitir a interoperabilidade com outros sistemas;
Permitir o envio de documentos;
Permitir o arquivamento dos documentos, quando necessário, conforme
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legislação vigente;
Permitir o armazenamento de documentos no formato PDF/A;
Possuir forma de indexação que permita a pronta recuperação do arquivos;
Permitir o registro de diploma por meio de livro de registro digital,l atendendo
os requisitos da Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP e demais
legislações, garantindo autenticidade, segurança, validade e eficácia dos atos
jurídicos a serem produzidos;
Permitir a guarda a longo prazo em segurança do livro de registro digital;
Permitir o cumprimento dos prazos de emissão, guarda e registro dos
documentos segundo legislação vigente;
Permitir extração de informações para publicação no Diário Oficial da União e
no portal institucional, segundo legislação vigente;
Permitir que o código assinado do XML do diploma digital esteja condicionado
a uma Uniform Resource Locator - URL única, a fim de facilitar a consulta ao
status do documento a qualquer tempo.

ANEXO 7

Sistema de Acompanhamento dos Cursos de Formação Inicial e Continuada – FIC
(Subprojeto 7)
Proponente: PROEX

O IFNMG entende a dimensão Cursos FIC/Extensão (Cursos de Formação Inicial e
Continuada na modalidade Qualificação Profissional) presencial ou à distância,
como sendo uma ação pedagógica de caráter teórico e prático, com critérios de
avaliação definidos e oferta não regular. O sistema tem como finalidade o
cadastro e acompanhamentos dos cursos FIC executados no IFNMG e a gestão das
informações para subsidiar inscrições, seleção, monitoramento e avaliação dos
cursos FIC ofertados no IFNMG.
A seguir serão apresentadas as características e funcionalidades esperadas:

Cadastrar/Consultar/Alterar/Excluir Cursos FIC;
Acompanhamento;
Cadastrar Edital de Seleção de bolsistas;
Inscrição de bolsistas/seleção de bolsistas;
Cadastrar edital de alunos;
Inscrição de alunos/Seleção de Alunos
Cadastrar alunos;
Cadastrar bolsistas;
Cadastrar Coordenador;
Gerar relatório de número de cursos/área oferecidos;
Gerar relatório de número de alunos atendidos;
Gerar relatório de municípios atendidos.
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ANEXO 8

Sistema de Acompanhamento de Egressos (Subprojeto 8)
Proponente: PROEX

A Política de Acompanhamento e Avaliação de Egressos, no âmbito do IFNMG, está
regulamentada pela Resolução 15/2016 do Conselho Superior. O sistema tem o
objetivo de permitir o cadastro e acompanhamento de pré-egressos e egressos do
IFNMG e subsidiar o IFNMG na proposição de novos cursos, bem como a revisão e
organização curricular dos cursos ofertados pela instituição, tendo como objetivo
formar profissionais cada vez mais alinhados às necessidades da sociedade.
A seguir serão apresentadas as características e funcionalidades esperadas:

Cadastro de usuários;
Cadastro de Usuários (administradores, pré-egressos e egressos);
Cadastro de alunos e ex-alunos, com validação de cpf e curso/turma
Criar Questionário Pré-Egressos e Egressos;
Gerar relatório Pré-Egressos;
Gerar relatório Egressos;
Contatos
Envio de mensagens via e-mail para todos os membros cadastrados como de
uma mesma turma;
Possibilidade de consulta a turmas/curso e de visualização de dados dos
membros de uma turma;
Possibilidade de criação de eventos/seminários/palestras/encontros e envio de
convite via e-mail aos egressos cadastrados;
Cadastrar egressos para palestras, cursos FIC, entre outros.

 

ANEXO 9

Projeto de continuidade (módulos Cajui) (Subprojeto 9)
Proponente: PROEN

O Sistema Acadêmico CAJUÍ, possui funcionalidades que visam atender os
lançamentos para os cursos presenciais e à distância do IFNMG, ainda, se faz
necessário, desenvolvimento de novas funcionalidades para atender as
especificidades dos cursos, revisão dos Regulamentos dentre outros.
A seguir serão apresentadas as características e funcionalidades esperadas:

Desenvolvimento de funcionalidade para atendimento às especificidades dos
cursos técnicos que não se enquadram na estrutura atual do Sistema
Acadêmico Cajuí;
Cadastro de aproveitamento de disciplinas para os cursos de Graduação (2
para 1 e 1 para 2 disciplinas);
Rematrículas online para os estudantes dos cursos técnicos;
Assinatura eletrônica dos diários, planos de ensino e relatórios pelo professor;
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Cadastro de estudante especial;
Cadastro de requerimentos online pelos discentes;
Cadastro de requerimentos e comunicação entre os setores, bem como
espaço para anotações de acompanhamento dos discentes pela Assessoria
Pedagógica e Núcleo de Assuntos Estudantis por meio do sistema;
Extração de dados, atualizações cadastrais e titulação dos docentes pela
Gestão de Pessoas;
Inclusão de dados socioeconômicos;
Cadastro do Carômetro por turma;
Aba para agendamento de avaliações pelos professores;
Permitir que o professor visualize relação de estudantes aprovados por média
global;
Permitir aos estudantes, o acesso aos Planos de Ensino;
Notificar proximidade de jubilamentos;
Filtros para consulta discente: email, telefone, cidade de residência, dados de
curso externo, modalidade de ingresso (tipo de reserva de vagas ou ampla
concorrência); cor, raça, comunidade, renda familiar, deficiência, relatório de
reprovações (por falta, por disciplina), relatório de alunos em recuperação
(por trimestre, disciplina, curso); Taxa de evasão e retenção (por curso, por
ciclo, por disciplina), quantidade de disciplinas cursadas no período;
quantidade de alunos sem aprovação em disciplinas cursadas; quantidade de
alunos por campus e por curso, quantidade de cursos por campus,
quantidade de alunos em cursos presenciais e à distância, quantidade de
disciplinas extracurriculares por aluno,
Filtros para pesquisa: Número de aulas por professor, listagem de professores
(por turno, por campus, por curso), quantidade de diários por professor;
Criar quadro de horário do professor;
Cadastro da folha de ponto de aulas dos professores, para emissão mensal;
Cadastro do questionário de avaliação docente pelos discente no ato das
rematrículas;
Gerar arquivos para impressão da carteirinha escolar;
Desenvolvimento de aplicativo CAJUÍ para dispositivos móveis;
Outras funcionalidades a serem levantadas.

 

ANEXO 10

FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO

 
Nome:  
Função Pleiteada:
(    )Desenvolvedor de sistemas       (   ) Coordenador de Projeto           (   ) Gestor de
Projeto
Sexo:  (    ) Masculino     (    ) Feminino
Endereço:  
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Cidade:                                                         UF:                             Telefone:
 

Formação
 
 
Formação
Acadêmica:  
Ano de Conclusão:

Documentos
 
 
 
 
CPF:  Data de nascimento:  
RG:                                             Órgão:                        Expedição:

 

ANEXO 11

TABELA DE PONTUAÇÃO

 
 

CRITÉRIOS  
REGISTRO1 EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL 

1.1
EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL:  Registre quantos meses de
experiência profissional COMPROVADA em desenvolvimento de
sistemas você possui.

 

1.2 EXPERIÊNCIA EM FRAMEWORK YII 2.0: Registre quantos meses
de experiência profissional COMPROVADA você possui.  

1.3 EXPERIÊNCIA COM LINGUAGEM PHP: Registre quantos meses de
experiência profissional COMPROVADA você possui.  

1.4
EXPERIÊNCIA COM FRAMEWORK MVC PHP (Diferente do Yii2):
Registre quantos meses de experiência profissional
COMPROVADA você possui.

 

1.5

Para Gestor e Coordenador de Projeto: Gestão/coordenação de
projetos em desenvolvimento de sistemas. Registre quantos
meses de gestão/coordenação de projetos em desenvolvimento
de sistemas COMPROVADOS você possui.  
Para Desenvolvedor de sistemas: Estágio na área de
desenvolvimento de sistemas. Registre quantos meses de
estágio profissional COMPROVADOS você possui.

2 FORMAÇÃO ACADÊMICA (TITULAÇÃO) REGISTRO

2.1 Possui Doutorado na área; (   ) Sim    (   )
Não

2.2 Possui Mestrado na área; (   ) Sim    (   )
Não

2.3 Possui Especialização na área – mínimo de 360 horas; (   ) Sim    (   )
Não

2.4 Possui Graduação completa na área; (   ) Sim    (   )
Não
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3 FORMAÇÃO COMPLEMENTAR (comprovação por
certificado - Carga horária mínima de 20h) REGISTRO

3.1 Possui certificado em Linguagem de programação PHP? (   ) Sim    (   )
Não

3.2 Possui certificado em Sistema de Gerenciamento de Banco de
Dados PostgreSql?

(   ) Sim    (   )
Não

3.3 Possui certificado em Framework YII2? (   ) Sim    (   )
Não

 
 

ANEXO 12

DECLARAÇÃO DE NÃO RECEBIMENTO DE BOLSA/AUXÍLIO INCOMPATÍVEL

Pela presente DECLARAÇÃO, eu _______________________________________(a), RG nº:
________________________, CPF nº: _____________________ Matrícula nº:
___________________, ocupante do cargo de ________________________________ do
Quadro de Pessoal do _________________________________________, declaro que não
recebo nenhuma outra bolsa/auxílio incompatível com o presente edital.

DECLARO, sob minha inteira responsabilidade, serem exatas e verdadeiras as
informações aqui prestadas, sob pena de responsabilidade administrativa civil e
penal e, imediata exclusão do programa.
 

_____________, _____ de ________________ de ________.
 

________________________________
Assinatura do(a) candidato(a)

 

ANEXO 13

DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DE HORÁRIOS

Eu,____________________________________________________________ _________, portador
(a) do RG nº________________________________________, inscrito (a) no CPF sob o nº
_______________________________, DECLARO para o fim específico de ingresso como
bolsista no Instituto Federal do Norte de Minas Gerais (IFNMG), que disponho de
tempo para me dedicar à função de______________________________________________.
Por ser expressão da verdade, firmo a presente DECLARAÇÃO.

 

_________________, ________ de _________________de __________.
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_______________________________________
DECLARANTE

 

 

Referência: Processo nº 23414.005562/2020-35 SEI nº 0780566
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