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Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica

Ins�tuto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Tocan�ns
Campus Paraíso do Tocan�ns

 

 
EDITAL Nº 11/2020/PSO/REI/IFTO, DE 15 DE JULHO DE 2020 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO EMERGENCIAL PARA PROFESSOR, TUTOR, SUPERVISOR
E APOIO ÀS ATIVIDADES ACADÊMICAS E ADMINISTRATIVAS PARA ATENDER AOS CURSOS

DE FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA (FIC) NA MODALIDADE A DISTÂNCIA DO
PROGRAMA NOVOS CAMINHOS, POR MEIO DA BOLSA-FORMAÇÃO, NO ÂMBITO DO IFTO

 
ANEXO II

 
QUADRO DE VAGAS E REQUISITOS

Quadro 1 – Professor

FUNÇÃO: PROFESSOR

CURSO VAGAS CARGA
HORÁRIA REQUISITOS NECESSÁRIOS

Programador de
Dispositivos Móveis 2 200 horas

Graduação em Computação, Ciência da
computação, Analise e desenvolvimento
de sistema, Sistema de informação,
Sistemas para internet e áreas afins.

Instalador e Reparador de
Redes de Computadores 2 200 horas

Graduação em Computação, ciência da
computação, Analise e desenvolvimento
de sistema, Sistema de informação,
Sistemas para internet e áreas afins

Administrador de Banco
de Dados 2 200 horas

Graduação em Computação, ciência da
computação, Analise e desenvolvimento
de sistema, Sistema de informação,
Sistemas para internet e áreas afins

Produtor de Queijo 2 200 horas

Graduação em Engenharia de Alimentos
ou Curso Superior em Tecnologia de
Alimentos com formação em cursos
complementares na área de lácteos e/ou
atuação docente na área de lácteos
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Produtor de Iogurte 2 160 horas Graduação em Engenharia de Alimentos
ou Curso Superior em Tecnologia de
Alimentos com formação em cursos
complementares na área de lácteos e/ou
atuação docente na área de lácteos

Produtor de Leite
Pasteurizado 2 160 horas

Graduação em Engenharia de Alimentos
ou Curso Superior em Tecnologia de
Alimentos com formação em cursos
complementares na área de lácteos e/ou
atuação docente na área de lácteos

Agente Cultural 2 160 horas

Licenciatura em qualquer área,
habilitação em Línguas Estrangeiras com
formação em cursos complementares na
área de cultura e/ou atuação docente na
área cultural.

Agente de Informações
Turísticas 2 200 horas

Licenciatura em qualquer área,
habilitação em Línguas Estrangeiras com
formação em cursos complementares na
área de cultura e/ou atuação docente na
área cultural e Turismo.

Monitor de Dependência
Química 2 240 horas

Graduação em qualquer área,
preferencialmente área da saúde, ambos
com cursos de carga horária mínima de
160 horas em dependência química; área
de prevenção e dependência de drogas;
uso de substâncias Psicoativas,
intervenção breve, Encaminhamento,
Reinserção social e Acompanhamento ou
área afins.

Agente de Limpeza
Urbana 2 160 horas

Graduação em engenharia ambiental, em
tecnologia em gestão ambiental, Química
ambiental e área afins.

*  Número de professores maiores poderão ser convocados em função
da disponibilidade de horas de cada professor.

 

       Quadro 2 – Tutor

FUNÇÃO: TUTOR

CURSO VAGAS CARGA REQUISITOS NECESSÁRIOS



16/07/2020 SEI/IFTO - 1037015 - Anexo

https://sei.ifto.edu.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=1149854&infra_siste… 3/7

HORÁRIA

Programador de
Dispositivos Móveis 2 + CR 200 horas

Graduação em Computação, ciência da
computação, Analise e desenvolvimento
de sistema, Sistema de informação,
Sistemas para internet e áreas afins

Instalador e Reparador de
Redes de Computadores 2 + CR 200 horas

Graduação em Computação, ciência da
computação, Analise e desenvolvimento
de sistema, Sistema de informação,
Sistemas para internet e áreas afins

Administrador de Banco de
Dados 2 + CR 200 horas

Graduação em Computação, ciência da
computação, Analise e desenvolvimento
de sistema, Sistema de informação,
Sistemas para internet e áreas afins

Produtor de Queijo 2 + CR 200 horas

Graduação em Engenharia de Alimentos
ou Curso Superior em Tecnologia de
Alimentos com formação em cursos
complementares na área de lácteos e/ou
atuação docente na área de lácteos

Produtor de Iogurte 2 + CR 160 horas

Graduação em Engenharia de Alimentos
ou Curso Superior em Tecnologia de
Alimentos com formação em cursos
complementares na área de lácteos e/ou
atuação docente na área de lácteos

Produtor de Leite
Pasteurizado 2 + CR 160 horas

Graduação em Engenharia de Alimentos
ou Curso Superior em Tecnologia de
Alimentos com formação em cursos
complementares na área de lácteos e/ou
atuação docente na área de lácteos

Agente Cultural 2 + CR 160 horas

Licenciatura em qualquer área,
habilitação em Línguas Estrangeiras
com formação em cursos
complementares na área de cultura e/ou
atuação docente na área cultural

Agente de Informações
Turísticas 2 + CR 200 horas

Licenciatura em qualquer área,
habilitação em Línguas Estrangeiras
com formação em cursos
complementares na área de cultura e/ou
atuação docente na área cultural e
Turismo.
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Monitor de Dependência
Química

2 + CR 240 horas Graduação em qualquer área,
preferencialmente área da saúde, ambos
com cursos de carga horária mínima de
160 horas em dependência química;
área de prevenção e dependência de
drogas; uso de substâncias Psicoativas,
intervenção breve, Encaminhamento,
Reinserção social e Acompanhamento
ou área afins..

Agente de Limpeza Urbana 2 + CR 160 horas
Graduação em engenharia ambiental,
em tecnologia em gestão ambiental,
Química ambiental e área afins.

CR: Cadastro de reserva. Número maior de tutor pode ser demandado
a interesse da gestão do projeto .
 

       Quadro 3 – Supervisor

FUNÇÃO: SUPERVISOR

CURSO VAGAS CARGA
HORÁRIA REQUISITOS NECESSÁRIOS

Programador de
Dispositivos Móveis 1 200 horas

Graduação em curso de licenciatura e/ou
exercer o cargo de professor na área de
conhecimento do curso ou áreas afins.

Instalador e Reparador de
Redes de Computadores 1 200 horas

Graduação em curso de licenciatura e/ou
exercer o cargo de professor na área de
conhecimento do curso ou áreas afins.

Administrador de Banco de
Dados 1 200 horas

Graduação em curso de licenciatura e/ou
exercer o cargo de professor na área de
conhecimento do curso ou áreas afins.

Produtor de Queijo 1 200 horas

Graduação em curso de licenciatura e/ou
exercer o cargo de professor na área de
conhecimento e/ou cursos
complementares na área de lácteos/ou
atuação docente na área de lácteos

Produtor de Iogurte 1 160 horas Graduação em curso de licenciatura e/ou
exercer o cargo de professor na área de
conhecimento e/ou cursos
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complementares na área de lácteos/ou
atuação docente na área de lácteos

Produtor de Leite
Pasteurizado 1 160 horas

Graduação em curso de licenciatura e/ou
exercer o cargo de professor na área de
conhecimento e/ou cursos
complementares na área de lácteos/ou
atuação docente na área de lácteos

Agente Cultural 1 160 horas
Graduação em curso de licenciatura e/ou
exercer o cargo de professor na área de
conhecimento do curso ou áreas afins.

Agente de Informações
Turísticas 1 200 horas

Graduação em curso de licenciatura e/ou
exercer o cargo de professor na área de
conhecimento do curso ou áreas afins.

Monitor de Dependência
Química 1 240 horas

Graduação em curso de licenciatura e ou
exercer o cargo de professor na área de
conhecimento e/ou cursos de carga
horária mínima de 160 horas em
dependência química; área de prevenção
e dependência de drogas; uso de
substâncias Psicoativas, intervenção
breve, Encaminhamento, Reinserção
social e Acompanhamento ou áreas
afins.

Agente de Limpeza Urbana 1 160 horas
Graduação em curso de licenciatura e/ou
exercer o cargo de professor na área de
conhecimento do curso ou áreas afins.

 

       Quadro 4 – Apoio às Atividades Acadêmicas e Administrativas  (Registros Escolares)

FUNÇÃO: Apoio às Atividades Acadêmicas e Administrativas  (Registros Escolares)

VAGAS REQUISITOS NECESSÁRIOS

4 + CR Ter formação mínima em nível médio e Experiência comprovada em SIGA-
EPCT e SISTEC.

CR: Cadastro de reserva. Número maior pode ser demandado
a interesse da gestão do projeto.
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       Quadro 5 – Apoio às Atividades Acadêmicas e Administrativas Financeiras

FUNÇÃO: Apoio às Atividades Acadêmicas e Administrativas Financeiras 

VAGAS REQUISITOS NECESSÁRIOS

1 + CR

Ter formação mínima em nível médio e ter no mínimo 01 semestre,
ininterrupto, de Experiência comprovada em Execução Financeira no SIAFE
(Sistema de Administração Financeira do Governo Federal) nos últimos três
anos. 

CR: Cadastro de reserva. Número maior pode ser demandado
a interesse da gestão do projeto.
 

       Quadro 6 – Apoio às Atividades Acadêmicas e Administrativas

FUNÇÃO: Apoio às Atividades Acadêmicas e Administrativas

VAGAS REQUISITOS NECESSÁRIOS

3 + CR Ter formação mínima em nível médio

CR: Cadastro de reserva. Número maior pode ser demandado
a interesse da gestão do projeto.

  Paraíso do Tocan�ns, 16 de julho de 2020.
 

Fábia Maceno Ribeiro 
Diretora-geral subs�tuta

 

 

Documento assinado eletronicamente por Fabia Maceno Ribeiro, Diretora-Geral
Subs�tuta, em 16/07/2020, às 10:41, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�p://sei.i�o.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
verificador 1037015 e o código CRC C2C7FA81.

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://sei.ifto.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
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Rodovia Br-153, Km 480, Distrito Agroindustrial — CEP 77.600-000 Paraíso do Tocan�ns/TO — (63)
3361-0300

portal.i�o.edu.br — paraiso@i�o.edu.br
 
Referência: Processo nº 23234.011988/2020-46 SEI nº 1037015


