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NOTA ORIENTADORA Nº 003/ 2015 

 

Assunto: ESTABELECE PROCEDIMENTOS PARA LANÇAMENTO DE EDITAIS PARA 

SELEÇÃO DE BOLSISTAS DO PRONATEC.  

 

Considerando o Artigo 47 do Regimento Interno das Ações da Bolsa Formação do 

PRONATEC/IFPE, aprovado pela Resolução do CONSUP/IFPE nº 47/2014 e a Resolução do 

CONSUP/IFPE Nº 74 de 24 de novembro de 2014, expedimos a presente Nota Orientadora (NO), 

visando regulamentar os procedimentos administrativos para divulgação de Editais de Seleção 

Simplificada e Processos Seletivos para Bolsistas PRONATEC. 

1. Os Editais de seleção de bolsistas PRONATEC deverão ser elaborados baseados nos 

modelos padrão com análise e emissão de parecer do setor Jurídico do IFPE. O Coordenador 

Adjunto e sua equipe do Campus deverão elaborar o Edital estabelecendo os critérios, vagas, 

códigos e cronogramas e juntamente com um memorando da Coordenação encaminhar à Direção 

Geral do Campus solicitando autorização, anuência e assinatura do Edital pelo Diretor Geral para 

abertura do processo seletivo. O memorando e o Edital deverão ser encaminhados ao DG via 

Protocolo Geral, autuado em processo administrativo. No caso das seleções para bolsistas da 

Coordenação Geral da Reitoria todos os encaminhamentos serão feitos à PROEXT; 

2. Após autorização, anuência e assinatura do Edital pela Direção Geral do 

Campus/PROEXT, o Coordenador (a) deverá providenciar a publicação do mesmo no site do 

Campus e/ou da Reitoria e em murais do IFPE de forma que o processo tenha a maior publicidade 

possível e anexar aos autos toda documentação comprobatória da ampla divulgação; 

3. Solicitar a indicação e nomeação dos Membros da Comissão de Avaliação junto a 

Direção-Geral para análise da documentação dos candidatos ao processo seletivo, bem como 

providenciar a publicação da Portaria indicando o prazo de vigência, a mesma validade do edital, e 

anexá-la aos autos processuais; 

4. A Comissão de Avaliação deverá analisar as documentações apresentadas pelos candidatos 

e elaborar uma planilha de pontuação com os critérios estabelecidos no Edital, que será anexada 

aos autos processuais; 
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5. Todos os documentos recebidos pelos candidatos deverão compor o processo 

administrativo da seleção, em mídia ou impressos. Quando em mídia deverá ser separado por pastas 

individuais contendo todas as informações recebidas; 

6. O resultado preliminar deverá ser divulgado no prazo estabelecido em Edital e anexado 

aos autos, garantido o prazo estabelecido no cronograma do mesmo para interposição de recursos; 

7. Todos os recursos recebidos deverão gerar novos processos administrativos. Após análise 

e deliberação da Comissão de Avaliação, os candidatos deverão ser cientificados, bem como deve 

ser acostado aos autos o parecer avaliativo da Comissão de Avaliação.  

8. O resultado definitivo será divulgado no prazo estabelecido em Edital e anexado aos autos 

processuais. 

9. O Edital quando for prorrogado, pelo interesse da administração, deverá ocorrer através 

de autorização da autoridade competente, e providenciada a publicação do Edital de Prorrogação. 

Tal ato deverá ser divulgado de forma ampla. 

10. Também deverá ser acostado aos autos o Termo de Aceitação e/ou não do Candidato. 

11. Salientamos que caso ocorra alguma alteração no edital, deverá ser providenciadas 

erratas e promover sua ampla divulgação, bem como acostá-las aos autos.  
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