
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE CATALÃO - UFCAT

EDITAL Nº 04/2022
SELEÇÃO INTERNA SIMPLIFICADA PARA COORDENAÇÃO GERAL E ADJUNTA

UAB UFCAT

A REITORA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CATALÃO, no uso de suas atribuições legais  e
estatutárias, torna público o presente Edital, contendo as normas referentes ao processo de seleção
simplificada para as funções de COORDENADOR GERAL e COORDENADOR ADJUNTO, a fim de
atuarem na gestão do Programa Universidade Aberta do Brasil (UAB) na Universidade Federal de
Catalão, junto a Coordenação de Educação à Distância – CEAD.

1 DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

1.1 O presente processo será realizado segundo as regras dispostas neste Edital, bem como as
normas estabelecidas na Lei 11.273, de 06 de fevereiro de 2006, na Portaria CAPES nº 183, de
21 de outubro de 2016, na Portaria CAPES nº 15, de 23 de janeiro de 2017, na Portaria CAPES
139, de 13/07/2017, na Portaria CAPES 102, de 10 de maio de 2019, na Instrução Normativa
CAPES  n  2,  de  19  de  abril  de  2017,  as  quais  a  Instituição  se  obriga  a  cumprir  e  que  os
candidatos(as) que nele se inscreverem declaram conhecer e com elas concordar.

1.2 A presente seleção será executada por uma Comissão de seleção composta por servidores da
UFCAT, nomeados pela Reitoria.

1.3 O  candidato(a)  selecionado(a)  atuará  em  atividades  típicas  de  Coordenação,  conforme
descrição de suas atribuições no item 3 deste edital, com carga horária de 20 horas semanais,
distribuídas de acordo com as necessidades do Sistema UAB, podendo incluir finais de semana.

1.4 As funções de Coordenador Geral e Coordenador Adjunto da UAB na UFCAT não implicam
na redução das atividades normalmente desempenhadas pelos candidatos selecionados na sua
Unidade Acadêmica ou Órgão Administrativo de origem.

1.5 De acordo com o Art. 5º da Portaria CAPES nº 183, de 21 de outubro de 2016 será vedado o
pagamento de bolsas pelo Sistema UAB ao participante que possuir bolsas cujo pagamento tenha
por base a Lei Nº 11.273/2006 e outras bolsas concedidas pela CAPES, CNPq ou FNDE, exceto
quando expressamente admitido em regulamentação própria. É vedado ainda o recebimento de
mais de uma bolsa do Sistema UAB referente ao mês, ainda que o bolsista tenha mais de uma
função no âmbito do Sistema UAB.

1.6 A aprovação e a convocação do candidato(a) no presente processo seletivo assegura apenas
a  expectativa  de  direito  à  concessão  de  bolsa  do  Programa  UAB  de  Coordenador  Geral  e
Coordenador Adjunto,  estando seu pagamento condicionado à disponibilidade orçamentária da
UAB/CAPES.



2 DAS VAGAS, CARGA HORÁRIA E VALIDADE

Vagas / Função Carga Horária
Semanal

Período de
atuação

1(vaga)
COORDENADOR(A)

GERAL
20h 4 anos

1(vaga)
COORDENADOR(A)

ADJUNTO
20h 4 anos

3 DA DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATRIBUIÇÕES E ATIVIDADES DO COORDENADOR DE
CURSO UAB

3.1 Conforme a Portaria CAPES n° 183, de 21 de outubro de 2016, Portaria CAPES nº 15/2012 e
Instrução Normativa CAPES nº 2/2017, são atribuições do Coordenador Geral e do Coordenador
Adjunto:

3.1.1 Coordenador Geral:

a) coordenar as atividades dos cursos ofertados pela Instituição de Ensino, no âmbito do
Sistema UAB;

b) realizar reuniões periódicas com os coordenadores dos cursos, tendo em vista a gestão de
todas as atividades acadêmico-operacionais;

c) receber e avaliar os relatórios de desenvolvimento dos cursos elaborados pelos 
coordenadores de curso e coordenadores de polo;

d) participar de grupos de trabalho, no âmbito da IPES, para o desenvolvimento de 
metodologias de ensino-aprendizagem e desenvolvimento de materiais didáticos;

e) participar de grupos de trabalho instituídos pela UAB, visando ao aprimoramento e
adequação do Sistema;

f) encaminhar relatórios semestrais de acompanhamento e avaliação das atividades dos 
cursos à UAB/DED/CAPES, ou quando for solicitado;

g) realizar cadastramento e controle de bolsistas;
h) encaminhar as fichas de cadastro de bolsistas, mediante ofício;
i) encaminhar relatório de bolsistas para pagamento, mediante ofício;
j) encaminhar o Termo de Compromisso do Bolsista (Anexo II), devidamente assinado, à

UAB/DED/CAPES;
k) fazer a certificação dos lotes de pagamento de bolsas;
l) acompanhar a aplicação financeira dos recursos liberados para o desenvolvimento e oferta

de cursos;
m) fazer a prestação de contas dos recursos liberados pelo MEC.

3.1.2 Coordenador Adjunto:

a) auxiliar o Coordenador UAB em todas suas atribuições;



b) participar de grupos de trabalho instituídos pela UAB, visando ao aprimoramento e
adequação do Sistema;

c) participar de grupos de trabalho, no âmbito da IPES, para o desenvolvimento de 
metodologias de ensino-aprendizagem e desenvolvimento de materiais didáticos;

d) manter arquivo com as informações relativas aos cursos desenvolvidos na IPES no âmbito 
do Programa UAB;

e) verificar, in-loco, o bom andamento dos cursos;
f) verificar, in-loco, a adequação da infraestrutura dos polos aos objetivos dos cursos, 

enviando relatórios periódicos a DED/CAPES;
g) realizar junto com os coordenadores de curso, o planejamento das atividades de seleção e

capacitação dos profissionais envolvidos no programa;
h) acompanhar o registro acadêmico dos alunos matriculados.

4 DOS REQUISITOS MÍNIMOS PARA A CANDIDATURA

4.1 Para participar do processo seletivo, conforme modelo adotado pela UFCAT e para o perfeito
cumprimento da função, obedecidos os critérios gerais estabelecidos na Portaria CAPES n. 102,
de 10 de maio de 2019 e Portaria CAPES n. 183, de 21 de outubro de 2016, o(a) candidato(a)
deverá:

a) ter curso superior em qualquer área de formação;
b) ter pós-graduação stricto sensu;
c) ser docente do quadro efetivo da UFCAT;
d) ter experiência mínima de 3 (três) anos no magistério do ensino superior;
e) ter disponibilidade para cumprir 20h semanais de atuação no CEAD/UFCAT, em Catalão-

GO.
f) ter experiência com o uso do computador, internet, plataforma Moodle, MConf e demais

recursos;
g) não estar em afastamento integral/parcial referente à qualificação ou licença no momento

da vinculação ao encargo de Coordenador Geral ou Coordenador Adjunto;
h) não possuir bolsas cujo pagamento tenha por base a Lei nº 11.273/2006 ou outras bolsas

concedidas pela CAPES,  CNPq ou FNDE,  exceto quando expressamente admitido em
regulamentação própria (Portaria CAPES Nº 183 de 21 de outubro de 2016).

5 DAS INSCRIÇÕES E DA SELEÇÃO

5.1 O período de inscrições será de 26 de agosto a 25 de setembro de 2022.

5.2  As inscrições deverão ser feitas exclusivamente via e-mail institucional reitoria@ufcat.edu.br,
devendo indicar no campo assunto “Inscrição Coordenação UAB UFCAT”. No  ato  da  inscrição,  o(a)
candidato(a) deverá encaminhar:

a) documentação de identificação com foto (frente e verso);
b) CPF;
c) comprovante de endereço atualizado emitido nos últimos 3 meses;
d) comprovante de quitação eleitoral;
e) diploma de graduação (frente e verso);
f) diploma de pós-graduação stricto sensu (frente e verso);
g) declaração de vínculo funcional, emitido pelo SIGRH do portal UFGNet;
h) comprovante de experiência docente de no mínimo 3 (três) anos no ensino superior;
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i) todos os documentos que comprovem a pontuação obtida, de acordo com a Tabela de
pontuação (ANEXO II - Quadro 1);

j) formulário de inscrição preenchido e assinado (ANEXO I);
k) declaração de disponibilidade, conforme ANEXO III;

5.3 A seleção será realizada mediante duas etapas:

I) Primeira  Etapa  –  Avaliação  do  Currículo:  Análise  dos  documentos  para  pontuação
anexados pelo candidato no momento da inscrição, conforme o quadro de pontuação do
currículo constante no ANEXO II;
II) Segunda Etapa – Entrevista: A Comissão de Seleção realizará entrevista Meet com os
candidatos aprovados na primeira etapa. Será atribuída uma pontuação variando de 0 (zero)
a 100 (cem) pontos, conforme o quadro de pontuação constante no ANEXO II.

5.4 O dia  e horário  da entrevista de cada candidato  será enviado no endereço de e-mail  do
candidato(a).

5.5 A homologação da inscrição será publicada na página eletrônica da UFCAT, conforme
cronograma do item 10.

5.6 A homologação das inscrições dependerá do preenchimento, por parte do candidato, de todos
os requisitos constantes no item 4, bem como envio de todos os documentos previstos no item 5.

5.7 A UFCAT não se responsabilizará por solicitação de inscrição não efetivada por motivos de
ordem técnica, falhas e congestionamento de linhas de comunicação ou outros fatores técnicos
que impossibilitem a transferência dos dados, nem por falhas de impressão de documentos, salvo
quando a causa de tais fatos tenha origem na UFCAT.

5.8 O docente será responsável pelas informações prestadas no ato da inscrição, dispondo a
UFCAT do direito de excluir do processo seletivo, a qualquer momento, aquele que não preencher
o formulário da inscrição de forma completa ou fornecer dados comprovadamente inverídicos.

5.9 Não será cobrada taxa de inscrição.

5.10 Será aceita somente uma inscrição por candidato(a) no período que compreende este edital,
prevalecendo a última inscrição realizada.

6 DO RESULTADO DO PROCESSO SELETIVO

6.1O resultado preliminar e o resultado final pós-recursos serão divulgados na página eletrônica
da UFCAT: https://catalao.ufg.br/

6.2 A classificação obedecerá a ordem decrescente do total de pontos obtidos pelo candidato, de 
acordo com a TABELA DE PONTUAÇÃO (ANEXO II), após análise da comissão.

6.3 Em caso de empate entre os candidatos, o desempate dar-se-á observando, isoladamente e 
em ordem decrescente, os seguintes critérios:

a) maior tempo de experiência em gestão acadêmica na UFCAT;



b) candidato(a) com maior idade.

6.4 O resultado final deste processo seletivo será publicado na página da UFCAT, de acordo com
as datas previstas no cronograma do item 10 deste edital.

7 DA CONVOCAÇÃO E CONTRATAÇÃO

7.1 Os candidatos aprovados e classificados dentro do limite de vagas ofertadas no processo
seletivo  serão convocados pelo  Centro de Educação à Distância  da Universidade  Federal  de
Goiás - CEAD/UFCAT e deverão:

a) Entregar  cópia  dos  seguintes  documentos,  com  apresentação  dos  originais,  em  data
especificada no cronograma no item 10 deste edital:

a.1 documentação  comprobatória  dos  requisitos  mínimos  para  a  candidatura  do
Coordenador Geral ou Coordenador Adjunto dos cursos UAB/UFCAT, descritos no item 5.2
para docentes do quadro da UFCAT;

b) Preencher e assinar a Ficha de Cadastramento/Termo de Compromisso do Bolsista e a
Declaração de não acúmulo de Bolsas UAB, a serem enviadas por e-mail após a divulgação do
resultado final.

7.2 O descumprimento do item 7.1 implicará na desistência da vaga e na convocação do próximo
candidato aprovado.

8 DOS RECURSOS

8.1 As  interposições  de  recursos  referentes  às  etapas  do  processo  seletivo  poderão  ser
formalizadas via e-mail: reitoria@ufcat.edu.br, obrigatoriamente com o título  RECURSO, nas 48
horas  seguintes  à  proclamação  do  ato  de  que  se  pretende  recorrer,  conforme  disposto  no
cronograma do item 10;

8.2 O recurso será interposto pelo candidato,  sendo requisitos essenciais  para apreciação do
recurso,  que  esteja  assinado  e  fundamentado  com  as  razões  da  irresignação,  conforme
preenchimento e envio do modelo presente no ANEXO IV;

8.3 Não serão recebidos recursos fora do prazo;

8.4 Não serão aceitos pedidos de revisão das decisões de recurso.

8.5Os recursos serão julgados no prazo de até 48 horas após a sua interposição e respondidos
via e-mail.

8.6 Serão preliminarmente indeferidos  os recursos cujo teor desrespeite  a UFCAT e os seus
servidores.

9 DA REMUNERAÇÃO DA BOLSA
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9.1 Os professores convocados e em exercício para assumir as funções de Coordenador UAB e
Coordenador Adjunto farão jus à bolsa, atualmente no valor de R$ 1.500,00 (Hum mil e
quinhentos reais).

9.2 As bolsas serão pagas pela CAPES - Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível
Superior, diretamente em conta corrente do docente.

9.3 A função de Coordenador Geral e Coordenador Adjunto UAB e o pagamento das bolsas não
caracterizam  qualquer  tipo  de  vínculo  empregatício  adicional  com  a  UFCAT,  podendo  ser
interrompidos a qualquer tempo em caso de não cumprimento, pelo docente, de suas funções de
forma correta, bem como em caso de alteração ou interrupção de fomento por parte da CAPES ou
no interesse da UFCAT.

10 DO CRONOGRAMA:

Ação Período

Divulgação do edital 25/08/2022

Período de Inscrições 26/08 a 25/09 

Divulgação preliminar das inscrições homologadas 26/09/2022

Período de recursos 27 e 28/09/2022

Resultado final das inscrições homologadas 29/09/2022

Publicação da comissão que realizará a análise documental 29/09/2022

Etapa 1 - Análise documental 30/09/2022

Etapa 2 - Entrevista 03 e 04/10/2022

Resultado preliminar da seleção 05/10/2022

Período de recursos ao resultado preliminar 06 e 07/10/2022

Divulgação do resultado final 10/10/2022

11 DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

11.1 Os candidatos aprovados e não classificados para as vagas poderão ser convocados pela
Coordenação de Educação à Distância da Universidade Federal de Catalão - CEAD/UFCAT, por
e-mail e/ou telefone, seguindo a ordem de classificação e respeitando o período de validade deste
processo seletivo.

11.2O processo seletivo de que trata o presente edital terá validade de um ano a contar da data da



divulgação do resultado final, podendo ser prorrogado por igual período.

11.3A vigência da bolsa de Coordenador Geral e Coordenador Adjunto será de até 04 anos,
sendo possível a concessão de nova bolsa por igual período, desde que o beneficiário participe de
novo processo seletivo, em conformidade com o disposto na Portaria CAPES nº 102, de 10 de
maio de 2019.

11.4Em caso de não cumprimento de suas atribuições ou de atuação insatisfatória, o
Coordenador Geral ou e/ou Coordenador Adjunto poderá ser imediatamente desligado do cargo e
terá sua bolsa cancelada.

11.5Mais informações podem ser obtidas pelo e-mail: reitoria@ufcat.edu.br

11.6Os casos omissos serão resolvidos pela UFCAT.

Catalão, 25 de agosto de 2022.

Roselma Luchese
Reitora Pro Tempore da Universidade Federal de Catalão
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EDITAL Nº XX/2022
SELEÇÃO INTERNA SIMPLIFICADA PARA COORDENAÇÃO GERAL E ADJUNTA

UAB

ANEXO I

FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO

Declaro ser servidor efetivo da UFCAT:                        ( )Sim ( )Não

Nome do (a) Candidato (a):

Data de Nascimento:

Matrícula (SIAPE) do Candidato (a):

Endereço
Rua:

Nº: Apto.: Complemento:

Bairro:

Cidade: UF:

CEP: Fone residencial:( ) Celular: ( )

E-mail:

Documentos Pessoais

CPF n°:

RG nº: Órgão de Expedição: Data de Expedição:

Título de Eleitor n°: Zona: Seção:

Declaro que li e concordo com todos os termos previstos no EDITAL Nº XX/2022 SELEÇÃO INTERNA
SIMPLIFICADA PARA COORDENAÇÃO GERAL E ADJUNTA  do Programa UAB – Universidade
Aberta do Brasil. Comprometo-me com a veracidade e validade das informações prestadas neste formulário,
bem como dos documentos anexados, considerando as implicações para os propósitos da seleção.

Catalão/GO,     de                                       de 2022.

Assinatura do (a) Candidato (a)



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE CATALÃO

ANEXO II

Quadro 01 – Pontuação da Análise Documental

Critérios para Análise Documental

Item Formação Pontuação
Pontuação

atribuída pelo
candidato

Pontuação
atribuída pela

comissão

1. Titulação (Máximo 20 pontos)
Mestrado 5

Doutorado 10

2.Experiência em coordenação
de  curso  de  graduação,
especialização,  mestrado  ou
doutorado,  na  modalidade  a
distância  reconhecidos  pelo
MEC

5 pontos
por

semestre
de

atuação

(máximo 40 
pontos)

3. Experiência em Gestão da 
EaD na UFCAT.

5 pontos
por

semestre
de

atuação

(máximo 20 
pontos)

4. Experiência em
Gestão Acadêmica na 

UFCAT.

5 pontos
por

semestre
de

atuação

(máximo 20 
pontos)

Pontuação Máxima 100

Quadro 2 - Pontuação da Entrevista

Critérios para Análise da Entrevista

CRITÉRIO PONTUAÇÃO

Conhecimento em Docência em EaD 25 pontos

Comunicação interpessoal 25 pontos

Disponibilidade de tempo 25 pontos

Fluência digital 25 pontos

TOTAL 100 pontos



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE CATALÃO

ANEXO III 

DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE

Eu,                                                                                                                                  ,   portador

(a) do RG nº                                                                               , inscrito (a) no CPF sob o nº

                                                             , DECLARO para o fim específico, que disponho de tempo

para me dedicar ao cargo de                                                                                                , conforme

disposto pelo presente edital.

Por ser verdade, firmo a presente DECLARAÇÃO.

Catalão/GO,                 de                                  de                    .

DECLARANTE



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE CATALÃO

ANEXO IV

MODELO DE FORMULÁRIO PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO (DA HOMOLOGAÇÃO E 
DO RESULTADO PRELIMINAR)

RECURSO  CONTRA  DECISÃO  RELATIVA  (  )  A  HOMOLOGAÇÃO  OU  (  )  RESULTADO

PRELIMINAR DA SELEÇÃO DE CANDIDATOS,  referente  ao  EDITAL Nº  xx/2022  SELEÇÃO

INTERNA SIMPLIFICADA PARA COORDENAÇÃO GERAL E ADJUNTA UAB.

Eu,                                                                                           ,  portador(a)  do  documento  de

identidade nº                                            , inscrito(a) no CPF:                                            ,

apresento recurso junto a esta Comissão contra decisão da Comissão de Seleção.

A decisão objeto de contestação é:

(explicitar a decisão que está contestando) Os argumentos com os quais contesto a referida 

decisão são:

Catalão/GO,                de                       de 2022.

Assinatura do candidato(a)
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