RETIFICAÇÃO E REABERTURA – EDITAL 25/2020
No item 2.1 :

● Onde se lia:
Vagas
Bolsistas

CH
Semanal

ATRIBUIÇÕES

Concepção de templates e
produção
de
materiais
educacionais nos formatos de
página
web
(conhecimentos
básicos em HTML e CSS),
ilustração,
animação (motion
graphics), formatação de livro e
mídias interativas.
Executar atividades correlatas.
Assistente
Design
Gráfico

Audiodescritor

2

1

20h

20h

Planejamento, preparação e
realização da narração descritiva
em áudio de textos, imagens,
gráficos, etc. os quais são
despercebidos ou
incompreensíveis, especialmente,
para cegos ou pessoas com baixa
visão, promovendo a acessibilidade.
Executar atividades correlatas

REQUISITOS

Valor
Mensal
a Bolsa

Graduação em Artes Visuais
ou Design ou Desenho
Industrial ou Produção
Multimídia em instituições
reconhecidas pelo MEC.
Ter experiência mínima e
comprovada de 6 (meses)
na produção de páginas web
(utilizando HTML e CSS) e
materiais educacionais para
cursos ofertados na
modalidade a distância.
Cumprir, presencialmente, a
carga horária de 20h de
trabalho semanal no
Cefor/IFES, conforme
agenda de trabalho a ser
estabelecida junto à
coordenação.
Graduação em qualquer
área em instituição
reconhecida pelo MEC.

1.200,00

1.200,00

Ter experiência mínima
comprovada de 6 (seis)
meses de atuação na área
de audiodescrição.
Cumprir a carga horária de
20h de trabalho semanal,
conforme agenda de
trabalho a ser estabelecida
junto à coordenação.

Especialista
em Sistemas
de Gestão da
Aprendizagem
(Moodle e
outros)

1

20h

Estruturação e gestão de curso em
Sistema
de
Gestão
da
Aprendizagem (AVAMec, Moodle
ou outro LMS). Desenvolvimento
de página web (HTML e CSS) e de
mídias interativas (HTML5 e
outras linguagens) compatíveis
com os requisitos da plataforma
LMS adotada.
Executar atividades correlatas.

Graduação na área de
Tecnologia da Informação
ou Sistemas da Informação
ou
Computação,
em
instituições reconhecidas
pelo MEC.
Ter experiência mínima de
6
(seis)
meses
em
desenvolvimento
de
conteúdo
para
web
(utilizando HTML e CSS) e

R$
1.300,00

estruturação
e
manutenção de ambiente
virtual de aprendizagem
(Moodle, AVAMec ou outro
LMS).
Conhecimentos
avançados em HTML5 e
CSS3.

Roteirização, produção, gravação
e edição de vídeos, a exemplo de
videoaula,
animação (motion
graphic) e vídeos interativos, para
serem utilizadas como material
didático em ambiente virtual de
aprendizagem.
Executar tarefas correlatas.
Produtor
vídeo

de

2

20h

Cumprir, presencialmente,
a carga horária de 20h de
trabalho
semanal
no
Cefor/IFES,
conforme
agenda de trabalho a ser
estabelecida
junto
à
coordenação.
Graduação na área de
Design ou Cinema, ou
Animação ou Artes em
instituições reconhecidas
pelo MEC.
Ter experiência mínima
comprovada de 6 (seis)
meses de atuação na área
de produção de vídeo e/ou
animação para a área de
educação.

1.200,00

Cumprir, presencialmente,
a carga horária de 20h de
trabalho
semanal
no
Cefor/IFES,
conforme
agenda de trabalho a ser
estabelecida
junto
à
coordenação.
Graduação em Letras/Libras,
em instituições reconhecidas
pelo MEC, ou outra
graduação em instituições
reconhecidas pelo MEC +
certificação de proficiência em
tradução e interpretação de
Libras.

Tradutor e
Intérprete de
Libras

3

20h

Tradução dos conteúdos dos
materiais instrucionais para Língua
Brasileira de Sinais (Libras),
garantindo a acessibilidade para os
participantes surdos, mensagens
necessárias a comunicação entre
professores e alunos surdos.
Executar atividades correlatas.

Ter experiência mínima
comprovada de 6 (seis)
meses como tradutor e
intérprete de Libras.
Cumprir, presencialmente, a
carga horária de 20h de
trabalho semanal no
Cefor/Ifes, conforme agenda
de trabalho a ser estabelecida
junto à coordenação.
*Não serão contratados
candidatos que não sejam
ouvintes, em razão das
atribuições constantes para a
vaga, considerando
ocorrência de apenas 1 vaga.

1.200,00

● Agora se lê:
Vagas

CH Semanal

ATRIBUIÇÕES

REQUISITOS

Bolsistas
Concepção de templates e
produção
de
materiais
educacionais nos formatos de
página web (conhecimentos
básicos em HTML e CSS),
ilustração, animação (motion
graphics), formatação de livro
e mídias interativas.
Executar
atividades
correlatas.

Assistente
Design
Gráfico

2

20h

Planejamento, preparação e
realização da narração
descritiva em áudio de textos,
imagens, gráficos, etc. os quais
são despercebidos ou
incompreensíveis,
especialmente, para cegos ou
pessoas com baixa visão,
promovendo a acessibilidade.
Executar atividades correlatas
Audiodescritor

1

20h

Valor
Mensal
a Bolsa

Graduação ou Curso
técnico em Artes Visuais ou
Design ou Desenho
Industrial ou Web-Design
ou Animação ou Produção
Multimídia em instituições
reconhecidas pelo MEC.
Ter experiência mínima e
comprovada de 6
(meses) ou ter realizado 5
(cinco) trabalhos
profissionais como
designer de página web
(utilizando HTML e CSS) ou
material multimídia
educacional.

1.200,00

Cumprir, a carga horária
de 20h de trabalho
semanal, conforme agenda
de trabalho a ser
estabelecida junto à
coordenação, no
Cefor/IFES ou em outro
local (neste caso apenas
se o candidato dispuser de
ambiente, equipamentos,
programas e conexão de
Internet adequados para a
realização das atividades
com qualidade
profissional).
Graduação em qualquer
área em instituição
1.200,00
reconhecida pelo MEC ou
Curso Técnico em
Materiais Didáticos ou
Comunicação em
instituição reconhecida
pelo MEC.

Ter experiência mínima
comprovada de 6 (seis)
meses de atuação ou ter
realizado 5 (cinco)
trabalhos profissionais na
área de audiodescrição.
Cumprir, a carga horária
de 20h de trabalho
semanal, conforme agenda
de trabalho a ser
estabelecida junto à

coordenação, no
Cefor/IFES ou em outro
local (neste caso apenas
se o candidato dispuser de
ambiente, equipamentos,
programas e conexão de
Internet adequados para a
realização das atividades
com qualidade
profissional).
Graduação ou Curso
Técnico na área de
Tecnologia da Informação
ou Sistemas da Informação
ou
Computação
ou Informática
para
Internet em instituições
reconhecidas pelo MEC.

Especialista
em Sistemas
de Gestão da
Aprendizagem
(Moodle e
outros)

Produtor
vídeo

de

1

2

20h

20h

Estruturação e gestão de
curso em Sistema de Gestão
da Aprendizagem (AVAMec,
Moodle ou outro LMS).
Desenvolvimento de página
web (HTML e CSS) e de
mídias interativas (HTML5 e
outras
linguagens)
compatíveis com os requisitos
da plataforma LMS adotada.
Executar
atividades
correlatas.

Roteirização,
produção,
gravação e edição de vídeos,
a exemplo de videoaula,
animação (motion graphic) e
vídeos interativos, para serem
utilizadas
como
material
didático em ambiente virtual
de aprendizagem.
Executar tarefas correlatas.

Ter experiência mínima de
6 (seis) meses ou ter

realizado
trabalhos

5
(cinco)
profissionais

em desenvolvimento de
conteúdo
para
web
(utilizando HTML e CSS).
Conhecimentos
em
HTML5 e CSS3.
Cumprir, a carga horária
de 20h de trabalho
semanal,
conforme
agenda de trabalho a ser
estabelecida junto
à
coordenação,
no
Cefor/IFES ou em outro
local (neste caso apenas
se o candidato dispuser
de
ambiente,
equipamentos,
programas e conexão de
Internet adequados para
a
realização
das
atividades
com
qualidade profissional).
Graduação
ou
Curso
Técnico na área de Design
ou Cinema, ou Animação
ou Produção de Vídeo ou
Audiovisual
ou
Multimídia ou Multimeios
ou Artes visuais em
instituições reconhecidas
pelo MEC.
Ter experiência mínima
comprovada de 6 (seis)
meses de atuação ou ter
realizado
5
(cinco)
trabalhos profissionais
na área de produção de

1.300,00

1.200,00

vídeo e/ou animação para
a área de educação.
Cumprir, a carga horária
de 20h de trabalho
semanal,
conforme
agenda de trabalho a ser
estabelecida junto
à
coordenação,
no
Cefor/IFES ou em outro
local (neste caso apenas
se o candidato dispuser
de
ambiente,
equipamentos,
programas e conexão de
Internet adequados para
a
realização
das
atividades
com
qualidade profissional).
Graduação em Letras/Libras,
em instituições reconhecidas
pelo MEC, ou Curso Técnico

em Interpretação de Libras
ou outra graduação em
instituições reconhecidas pelo
MEC + certificação de
proficiência em tradução e
interpretação de Libras.
Ter experiência mínima
comprovada de 6 (seis)
meses ou ter realizado 5

Tradutor e
Intérprete de
Libras

3

20h

Tradução dos conteúdos dos
materiais instrucionais para
Língua Brasileira de Sinais
(Libras), garantindo a
acessibilidade para os
participantes surdos, mensagens
necessárias a comunicação
entre professores e alunos
surdos. Executar atividades
correlatas.

(cinco) trabalhos
profissionais como tradutor e
intérprete de Libras.
Cumprir, a carga horária de
20h de trabalho semanal,
conforme agenda de
trabalho a ser estabelecida
junto à coordenação, no
Cefor/IFES ou em outro
local (neste caso apenas se
o candidato dispuser de
ambiente, equipamentos,
programas e conexão de
Internet adequados para a
realização das atividades
com qualidade profissional)
*Não serão contratados
candidatos que não sejam
ouvintes, em razão das
atribuições constantes para a
vaga, considerando
ocorrência de apenas 1 vaga.

1.200,00

No item 8.1:
●

Onde se lia:
ETAPAS

DATAS

Publicação do edital

11/09/2020

Inscrições (Envio da documentação)

a partir das 8h do dia 16/09/2020 até às 17h do dia 24/09/2020

Análise da documentação para classificação

25/09 a 05/10/2020

Resultado parcial

06/10/2020

Recurso - resultado parcial

a partir das 8h do dia 07/10/2020 até às 17h do dia 08/10/2020

Homologação do Resultado Final

●

13/10/2020

Agora se lê:
ETAPAS

DATAS

Publicação do edital

11/09/2020

Inscrições (Envio da documentação)

a partir das 8h do dia 16/09/2020 até às 17h do dia 24/09/2020

Reabertura das Inscrições

a partir das 14h do dia 25/09/2020 até as 17h do dia 30/09/2020
01/09 a 05/10/2020

Análise da documentação para classificação

06/10/2020

Resultado parcial
Recurso - resultado parcial

a partir das 8h do dia 07/10/2020 até às 17h do dia 08/10/2020
13/10/2020

Homologação do Resultado Final

Foi acrescentado:
●

9.12 Todos os horários citados têm como referência o horário de Brasília.

●

9.13 Dúvidas poderão ser enviadas para o email esdep.ifes@gmail.com.

Vitória-ES, em 25 de setembro de 2020.

KLINGER CECCON
CAPRIOLI
Diretor Presidente

