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PROCESSO SELETIVO PARA INSTRUTORES INTERNOS, VOLTADO PARA 

SERVIDORES PÚBLICOS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL-
REI (UFSJ) PARA ATUAREM EM CURSOS/MÓDULOS DO PROGRAMA DE 

CAPACITAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE SERVIDORES – ANO 2013 
 

 

Edital Interno 001/2013 

 

A Pró-Reitoria de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas (PROGP) torna pública 

a abertura das inscrições do processo seletivo para instrutores internos, para atuarem em 

cursos/módulos do Programa de Capacitação e Aperfeiçoamento de Servidores – ano 

2013.   

 

1. DO OBJETIVO  

Selecionar servidores públicos, docentes e técnico-administrativos do quadro 

permanente de pessoal da UFSJ, para ministrarem cursos oriundos do Programa de 

Capacitação e Aperfeiçoamento de Servidores da UFSJ, no ano de 2013, mediante 

compensação da jornada de trabalho, quando necessário for. 

 

2. DO OBJETO 

O processo seletivo para instrutores internos está voltado aos servidores do 

quadro permanente de pessoal da UFSJ para atuarem em cursos/módulos do Programa 

de Capacitação e Aperfeiçoamento de Servidores da UFSJ – ano 2013, promovidos pela 

Divisão de Desenvolvimento de Pessoas da Pró-reitoria de Gestão e Desenvolvimento 

de Pessoas, por meio do Setor de Acompanhamento e Desenvolvimento de Pessoas, 

conforme cursos elencados no Anexo I.  

 

3. DAS CONDIÇÕES/REQUISITOS PARA PARTICIPAÇÃO 

3.1. Poderão participar do presente processo seletivo disciplinado neste Edital o 

candidato que atender os requisitos e critérios especificados abaixo:  

3.1.1. Ser servidor do quadro permanente de pessoal, docente ou técnico-adminsitrativo, 

da UFSJ, nos campi de São João del-Rei, Campus Alto Paraopeba, Campus Centro-

Oeste Dona Lindu ou no Campus Sete Lagoas. 
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3.1.2. Possuir formação acadêmica compatível e/ou experiência comprovada na área do 

respectivo curso/módulo; 

3.1.3. Ter disponibilidade de horário fora da jornada de trabalho para planejar, ministrar 

e avaliar atividades dos cursos/módulos de capacitação. 

 

4. DAS INSCRIÇÕES 

4.1. Os interessados deverão enviar para o e-mail sesed@ufsj.edu.br os documentos 

abaixo relacionados, no período de 1º a 16 de agosto de 2013.  

 ficha de inscrição devidamente preenchida (Anexo II); 

 documento de comprovação de escolaridade ou experiência na área da proposta 

de curso. 

4.1.1 O servidor poderá entregar mais de uma proposta de curso, respeitando o limite de 

horas/aula anuais estabelecido pelo Decreto nº 6.114, de 15 de maio de 2007. 

 

5. DO PROCESSO DE SELEÇÃO 

5.1. A seleção dos instrutores será realizada por meio de análise da proposta do curso, a 

qual deverá observar os seguintes critérios:  

 Mérito e relevância do projeto de curso para a formação dos servidores e 

terceirizados da UFSJ; e 

 Adequação da metodologia aos objetivos do projeto de curso. 

5.1.1. O deferimento das propostas será divulgado até o dia 05 de setembro de 2013. 

5.1.2. Em caso de propostas para o mesmo curso, será observada, para critério de 

desempate, a obtenção da maior pontuação, conforme especificação abaixo:  

 

Critérios Especificação 

Mérito e relevância do projeto de 
curso para a formação dos 

servidores e terceirizados da UFSJ 
 

10 pontos – atende completamente 

05 pontos – atende parcialmente 

0 ponto – não atende 

Adequação da metodologia aos 

objetivos do projeto de curso 

10 pontos – atende completamente 

05 pontos – atende parcialmente 

0 ponto – não atende 
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6. DOS SERVIDORES SELECIONADOS 

6.1.  Os projetos/instrutores selecionados poderão ser convidados a atuar como 

instrutores nos cursos de capacitação, de acordo com as necessidades da UFSJ, não 

sendo a UFSJ obrigada a convocar todos os projetos/instrutores deferidos. 

6.1.1. Os servidores convidados a atuar como instrutores nos cursos de capacitação 

deverão apresentar à PROGP ciência e autorização da chefia imediata ou da assembléia 

departamental, quando necessário. 

 

7. DO PAGAMENTO  

7.1. O pagamento dos instrutores será efetuado ao servidor pelas horas - aula 

ministradas nos cursos de capacitação, por meio de Gratificação por Encargos de Curso 

e Concurso (Decreto nº 6.114, de 15 de maio de 2007) que será efetuado através do 

sistema utilizado para processamento da folha de pagamento de pessoal.  

7.2.  A solicitação de pagamento será realizada no mês subsequente ao da prestação de 

serviços, mediante apresentação de Declaração de Execução de Atividades (anexo II do 

Decreto nº 6.114, de 15 de maio de 2007), de cópia de lista de presença e de relatório 

parcial e/ou final do curso ministrado. 

7.2.1. Os documentos acima mencionados devem ser entregues no Setor de 

Acompanhamento e Desenvolvimento de Pessoas até o 5º dia útil do mês subsequente 

das atividades prestadas. 

7.3. Será pago o valor de R$ 50,00 (cinquenta reais) por hora/aula ministrada, 

considerando os limites dispostos na Resolução/UFSJ/CONDI nº 008, de março de 

2007. 

7.4. Conforme Decreto nº 6.114, de 15 de maio de 2007, não será remunerada a 

instrutoria ou participação do servidor em eventos destinados à orientação, divulgação e 

treinamento das atividades atinentes à área de atuação de sua unidade.  

7.5. Os valores recebidos pela atuação como instrutores nos cursos de capacitação não 

se incorporam ao vencimento ou salário do servidor para qualquer efeito e não poderão 

ser utilizados como base de cálculo para quaisquer outras vantagens, inclusive para fins 

de cálculo dos proventos da aposentadoria e de pensões, conforme disposto no art. 76 A. 

§ 3º, Lei 8.112/90. 
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8. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

8.1. O servidor deve-se atentar ao disposto no Decreto nº 6.114, de 15 de maio de 2007, 

o qual determina que a retribuição do servidor que executar atividades inerentes a 

cursos, concursos públicos ou exames vestibulares não pode ser superior a cento e vinte 

horas de trabalho anual.  

8.2 Os casos omissos no que se refere à realização deste Processo Seletivo, serão 

submetidos à apreciação da PROGP. 

 

São João del-Rei, 24 de julho de 2013 
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ANEXO I – RELAÇÃO DE CURSOS 

 

Cursos/ Módulos Objetivo 
Módulo BrOffice: Writer – Calc 

– Impress – Base 
Capacitar os servidores para a utilização de editores de 
texto, planilhas eletrônicas, apresentação de slides e banco 
de dados do pacote BrOffice. 

Módulo Legislações 
Administrativas 

Possibilitar uma visão ampla das legislações federais que se 
relacionam diretamente com o desempenho administrativo e 
profissional dos servidores da UFSJ, quais sejam: Lei 
8.666/1993, Lei 8.112/1990, Lei 11.091/2005, Lei 
12.772/2012. 

 Curso de Biossegurança para 
Laboratórios 

Capacitar profissionais dos laboratórios para a 
implementação de ações na área de Biossegurança, 
conhecendo a legislação vigente. 

Módulo Administração Pública: 
Noções Básicas de 
Administração, Direito 
Administrativo, Ética no 
Serviço Público 

Proporcionar aos servidores conhecimento de 
Administração Pública, contribuindo para que os mesmos se 
desenvolvam individual e profissionalmente, possibilitando 
uma atuação ética e democrática no serviço público. 

Curso de elaboração de 
projetos/metodologia de 

pesquisa 

Capacitar os servidores a elaborar projetos acadêmicos, 
possibilitando a compreensão e utilização da metodologia 
de pesquisa em suas diversas etapas, com a análise das 
diferentes modalidades, explicitando os procedimentos 
técnico-metodológicos que possibilitem o planejamento e 
desenvolvimento de pesquisas. 

Curso de Línguas Habilitar os servidores à comunicação em outras línguas, 
desenvolvendo a capacidade de escrita, leitura e 
compreensão oral, visando o desenvolvimento pessoal e 
profissional dos mesmos. 

Curso de Comunicação – 
Oratória 

Desenvolver técnicas e habilidades para comunicar-se 
melhor, falar bem em público, seja em apresentações, aulas, 
reuniões, desenvolvendo a expressão verbal dos servidores. 

Curso de Primeiros Socorros e 
Combate a Incêndio 

Capacitar os servidores quanto aos procedimentos para 
combate a incêndio e primeiros socorros.  

Curso de Atendimento ao 
Público e Atendimento às 
Pessoas com Deficiência 

Propiciar aos servidores que atendam direta ou 
indiretamente o público, atualização de conhecimentos 
teóricos e práticos, bem como a reflexão a respeito de seu 
papel profissional com enfoque no atendimento às pessoas 
com deficiência. 

Curso de Gestão de Arquivos Apresentar aos servidores as técnicas de gestão de arquivos, 
bem como a legislação arquivística brasileira. 

Módulo Liderança: 
Desenvolvendo habilidades para 

liderar equipes 

Desenvolver conhecimentos e habilidades para que 
dirigentes conduzam suas equipes para um bom 
desempenho institucional, proporcionando melhorias na 
performance individual e profissional.  

Módulo Relação Interpessoal e 
Comunicação 

Discutir sobre o processo de comunicação interpessoal e a 
assertividade, relacionando-os aos aspectos 
comportamentais assumidos nos diversos espaços dos quais 
os servidores participam, proporcionando uma melhor 
gestão das equipes. 
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ANEXO II - FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO PARA PROCESSO SELETIVO 

DE INSTRUTORES INTERNOS 
 
 

DADOS PESSOAIS: 
Nome:  
 
Quadro:            (  ) Técnico-administrativo 
                         (  ) Docente 

 

Unidade de lotação: Campus de Lotação 

Escolaridade:  
 
 

Área de Formação: 
 

DADOS DA CAPACITAÇÃO:  
Título: 
 
 
Coordenador/Instrutor(es): 
 
 
Formação acadêmica do coordenador/instrutor (es): 
 
 
 
Experiência na área do curso do coordenador/ instrutor (es); 
 
 
 
Objetivo: 
 
 
 
Público Alvo: 
 
(  ) Técnico-administrativo            (  ) Docente                 (  ) Terceirizado 
 
 
Ementa/Programa: 
 
 
 
Carga Horária: 
 
 
 



[Digite texto] 
 

Proposta de cronograma: 
 
 
 
 
Metodologia: 
 
 
 
Recursos Necessários: 
 
 
 
Critérios de aprovação do aluno: 
 
 
 
Número de vagas: 
 
 
 
Disponibilidade para dar capacitação nos campi: 
 
(  ) São João del-Rei                                     (  ) Campus Alto Paraopeba    
(  ) Campus Centro-Oeste Dona Lindu          (  ) Campus Sete Lagoas 
 
Informações Adicionais: 
 
 
 
Local e data: 
 
 
 

 


