
 

 

EDITAL Nº 012/2014 

PROCESSO SELETIVO PARA FORMAÇÃO DE CADASTRO DE INSTRUTOR 

INTERNO PARA O CURSO DE CAPACITAÇÃO RELAÇÕES 

INTERPESSOAIS NO TRABALHO - CAMPUS ANGICOS 

A Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas por meio da Divisão de Desenvolvimento 

de Pessoal, no uso de suas atribuições legais, torna pública o PROCESSO 

SELETIVO PARA FORMAÇÃO DE CADASTRO DE INSTRUTOR INTERNO 

PARA O CURSO DE CAPACITAÇÃO RELAÇÕES INTERPESSOAIS NO 

TRABALHO - CAMPUS ANGICOS, conforme disposto nas Leis nos 

11.091/2005 e 12.772/2012, nos Decretos nos 5.707/2006 e 6.114/2006, e as 

suas respectivas atualizações, e na Decisão CONSUNI/UFERSA Nº 070/2013. 

1. DAS DISPOSIÇÕES INICIAIS 

1.1. O presente edital objetiva efetivar a seleção de servidores da UFERSA 

em exercício, a fim de integrarem cadastro de instrutor interno para o curso de 

capacitação Relações Interpessoais no Trabalho a ser realizado no Campus 

Angicos, conforme Anexo I deste documento. 

1.1.1. O conteúdo do curso, o qual se encontra no Anexo I, pode ser 

complementado pelo instrutor para atender demanda institucional. 

1.2. Para ter sua inscrição deferida, o candidato deverá comprovar experiência 

como instrutor, mediador, professor ou palestrante. 

1.3. A inscrição deverá ser realizada observando a compatibilidade de horário e 

o limite de 120 horas anuais estabelecido na legislação vigente acerca de 

pagamento de encargos de curso e concurso. 

1.4. O período e horário de execução das atividades poderão ser alterados 

conforme necessidade da Instituição. 

1.5. Compete ao instrutor interno ministrar aulas e elaborar o material didático, 

conforme objetivo, conteúdo programático e carga horária definidos para cada 

atividade de capacitação, conforme Anexo I. 

1.6. O instrutor receberá gratificação por encargo de curso e concurso, 

conforme disposições da Resolução CONSUNI/UFERSA Nº 002/2010, de 

08.02.2010 e seus anexos, na modalidade “Instrutoria em curso de 



treinamento”, cujo valor da hora/aula está definido na “Tabela de Pagamento 

de Gratificação por Encargo de Curso e Concurso”, contida na referida 

resolução. 

1.6.1. O servidor deverá requerer o pagamento no prazo de até 30 (trinta) dias 

após a realização do curso, por meio de processo administrativo constituído os 

seguintes documentos: 

1.6.1.1. Relatório sucinto das atividades desenvolvidas; 

1.6.1.2. Lista de freqüência; 

1.6.1.3. Relatório de consolidação das avaliações do curso; e 

1.6.1.4. Mapa de compensação das horas referentes ao curso ministrado, 

atestado pelo chefe imediato do servidor, no caso de curso realizado no horário 

de trabalho. 

1.6.1.5. Certificado expedido pela DDP relacionado ao curso ministrado. 

1.6.1.6. “Declaração de Execução de Atividades” (disponível na página da 

PROGEPE no portal da UFERSA), com descrição das atividades 

desempenhadas, local de atuação e horas trabalhadas. 

2. DAS INSCRIÇÕES: 

2.1. As inscrições serão realizadas no período de 19 de setembro de 2014 até 

às 23h59min do dia 25 de setembro de 2014, através de formulário de 

inscrição, disponível em:  http://www2.ufersa.edu.br/portal/divisoes/ddp. 

2.2. No ato de inscrição, o candidato deverá anexar todos os documentos 

conforme solicitados no formulário eletrônico, como: 

2.2.1. Endereço eletrônico do Currículo Lattes, disponível na Plataforma L attes 

http://lattes.cnpq.br/; 

2.2.2. Comprovações do Currículo que pontuam, conforme Anexo IV; 

2.2.3. Folha de Compensação de Horas, devidamente preenchido e assinada 

pela chefia imediata, conforme Anexo V. 

2.2.4. O formulário de inscrição e os anexos devem ser encaminhados para o 

e-mail da DDP: ddp@ufersa.edu.br 

2.3. O candidato terá sua inscrição indeferida no processo seletivo caso não 

disponibilize no ato de inscrição toda a documentação comprobatória solicitada 

nos itens acima. 

 

http://www2.ufersa.edu.br/portal/divisoes/ddp
http://lattes.cnpq.br/


3. DAS ETAPAS DO PROCESSO SELETIVO: 

O presente processo seletivo constará das 4 etapas descritas abaixo, que 

serão realizadas por Comissão designada para este fim: 

 

3.1 DA HOMOLOGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES: 

3.1.1. Será observado se o candidato forneceu todas as informações 

solicitadas e se anexou os documentos comprobatórios, bem como a Folha de 

Compensação de Horas corretamente; 

3.1.2. Esta etapa terá caráter eliminatório. 

 

3.2. DA ANÁLISE CURRICULAR: 

3.2.1. O currículo e as comprovações fornecidas pelo candidato serão 

analisados e pontuados de acordo com os critérios especificados no Anexo IV; 

3.2.2. Esta etapa terá caráter classificatório. 

3.2.3. Estarão habilitados para a terceira etapa, Entrevista, os cinco primeiros 

colocados na Análise Curricular. 

 

3.3. DA ENTREVISTA: 

3.3.1. As entrevistas serão realizadas na DDP, conforme agendamento. 

3.3.2. No ato da entrevista, o candidato deverá apresentar uma proposta do 

Plano de Ensino (modelo disponível no Anexo II), de acordo com a Descrição 

do Curso que consta no Anexo I. 

3.3.3. As entrevistas serão realizadas com duração máxima de 30 (trinta) 

minutos. Na ocasião serão analisados os seguintes aspectos: 

3.3.3.1. Experiência prática em processos de trabalho relacionados ao 

conteúdo do curso; 

3.3.3.2. Compatibilidade de horário e jornada de trabalho. 

3.3.4. Esta etapa terá caráter classificatório. 

 

3.4. DA ANÁLISE DO PLANO DE ENSINO 

3.4.1. A análise verificará a adequação do Plano de Ensino ao conteúdo 

proposto na Descrição do Curso (Anexo I) e a efetividade da proposta 

metodológica. 



3.4.2. Esta etapa terá caráter classificatório. 

 

3.5 DA NOTA FINAL 

3.5.1. As seguintes etapas do processo seletivo, pontuarão, cada uma delas, 

de 0 (zero) a 10 (dez) pontos: Análise Curricular, Entrevista e Análise do Plano 

de Ensino. 

3.5.2. A nota final do processo seletivo será a média aritmétrica da pontuação 

obtida nas três etapas citadas no item 3.5.1. 

3.5.3. Serão eliminados os candidatos que obtiverem pontuação inferior a 6,0. 

 

4. DO RESULTADO: 

4.1. O resultado preliminar será publicado na página da DDP 

http://www2.ufersa.edu.br/portal/divisoes/ddp . 

4.2. Será facultado ao candidato interpor pedido de reconsideração contra o 

Resultado Preliminar, no prazo de 24 horas, endereçados para 

ddp@ufersa.edu.br, conforme Anexo III. 

4.3. Esgotado o prazo da interposição de recurso, o resultado final do processo 

seletivo será divulgado em até cinco dias úteis na página da DDP 

http://www2.ufersa.edu.br/portal/divisoes/ddp . 

4.4. É de inteira responsabilidade do candidato o acompanhamento das etapas 

do processo seletivo através do site 

http://www2.ufersa.edu.br/portal/divisoes/ddp . 

 

5. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS: 

5.1. Caso não haja instrutores internos aprovados para a atividade de 

capacitação ofertadas por este edital, a PROGEPE poderá convocar instrutores 

de outros órgãos no âmbito da Administração Pública Federal. 

5.2 A participação no presente processo de seleção importa na aceitação 

integral e irretratável das normas contidas neste edital. 

5.3. A UFERSA não se responsabilizará pelo custeio de transporte e estadia 

nas etapas do processo seletivos e para as atividades necessárias para o 

desenvolvimento do curso.  

http://www2.ufersa.edu.br/portal/divisoes/ddp
mailto:ddp@ufersa.edu.br
http://www2.ufersa.edu.br/portal/divisoes/ddp
http://www2.ufersa.edu.br/portal/divisoes/ddp


5.4. As informações cadastradas serão de inteira responsabilidade do 

candidato, estando ciente que, em caso de declaração falsa, responderá civil, 

penal e administrativamente, conforme artigo 299 do Código Penal Brasileiro. 

5.5. Quaisquer dúvidas referentes a este processo poderão ser dirimidas na 

Divisão de Desenvolvimento de Pessoal, localizada na Pró-Reitoria de Gestão 

de Pessoas, Prédio Rosadão, Campus Leste, pelo telefone (84) 3317-8276 ou 

endereçadas para ddp@ufersa.edu.br. 

5.6. Os casos omissos neste edital serão analisados pela Divisão de 

Desenvolvimento de Pessoal e pela Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas – 

PROGEPE. 

 

Mossoró, 18 de setembro de 2014. 

 

 

 

 

Náglia Grazieli J. da Silveira Bezerra 

Diretora de Desenvolvimento de Pessoal 

 

 

Keliane de Oliveira Cavalcanti 

Pró-Reitora de Gestão de Pessoas 
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ANEXO I 

DESCRIÇÃO DO CURSO 

 

CAMPUS ANGICOS 

ÁREA CURSO CH VAGAS PERÍODO HORÁRIO 

INTERPESSOAL 
RELAÇÕES 

INTERPESSOAIS 
NO TRABALHO 

24 30 
03/11 a  
14/11 

13:00 às 
15:00 

 

OBSERVAÇÃO:  
  

1. Como diariamente serão realizados 120 min de aula e o Programa de Capacitação 
prevê uma hora aula de 50 min, a duração do curso ocorrerá da seguinte forma: 
 
Curso de 24h = 1.200 min.: 120 min. (dia) = 10 dias. 

 

RELAÇÕES INTERPESSOAIS NO TRABALHO 

  

CARGA-HORÁRIA: 24 H/A 

OBJETIVO: Orientar os participantes sobre comportamentos de rotina que 

podem promover a qualidade das relações interpessoais no trabalho.    

CONTEÚDO: 

 Fatores internos e externos que influenciam no comportamento;  

 Percepção interpessoal e autopercepção; 

 O comportamento humano nas organizações; 

 Princípios do relacionamento humano; 

 Habilidade para lidar com as pessoas; 

 Posturas pessoais dificultadoras e facilitadoras das relações 

interpessoais; 

 Relação intergrupais; 

 Ética e responsabilidade profissional; 

 Motivação; 

 Comunicação; 

 Clima e cultura organizacional; 

 Inteligência emocional: definições, habilidades emocionais e práticas. 



ANEXO II 

MODELO DE PLANO DE ENSINO 

 

I. Curso:  
II.  

III. Instrutor (a):                                                                                                  Data: __/__/__ 

 

Ementa: 
 
 
 

Conteúdo Programático: 
 
 
 

Metodologia (descrever e justificar): 
 
 
 
 

Recursos didáticos: 
 
 
 

Avaliação:  
 
 
 

Referências Bibliograficas:  
 
 
 

  

 

___________________________ 

Assinatura do Candidato 

 

 

 



ANEXO III 

MODELO DE INTERPOSIÇÂO DE RECURSOS 

 

Curso:  

Nome: 

 

ARGUMENTAÇÃO/JUSTIFICATIVA: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________ 

Assinatura do Candidato 
____________, ___ de ________ de _____ 

Local e data 

 

 

 



ANEXO IV 

ANÁLISE CURRICULAR 

 

TITULAÇÃO* 

Bacharelado ou Licenciatura na área objeto do curso: 0,5 - em 

área afim: 0,25; 

Especialização na área objeto do curso: 1,0 - em área afim: 0,75; 

Mestrado na área objeto do curso: 1,5 - em área afim: 1,25; 

Doutorado na área objeto do curso: 2,0 - em área afim: 1,75; 

 

EXPERIÊNCIA 

Atuação profissional na área objeto do curso por semestre: 1,0 – 

em área afim: 0,5 (máximo - 3,0 pontos) 

 

Atuação profissional no serviço público por semestre: 0,25 

(máximo – 1,0 pontos) 

 

Participação em eventos na área objeto do curso:  

0,5 - em áreas afins: 0,25 - (máximo - 1,0 pontos)  

 

Participação como mediador/palestrante – na área do curso: 1,0 – 

em áreas afins: 0,5 (máximo - 3,0 pontos) 

 

TOTAL  

*Será considerada a titulação de maior pontuação, não sendo cumulativas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO V 

 FOLHA DE COMPENSAÇÃO DE HORAS 

 

Servidor:  

Setor:  

Horas Compensadas:  

Período:  
 

Dia 

Hora de 

entrada/saída 

(manhã) 

Assinatura 

Hora de 

entrada/saída 

(tarde/noite) 

Assinatura 

Total de 

Horas 

compensada 

no dia 

01      

02      

03      

04      

05      

06      

07      

08      

09      

10      

11      

12      

13      

14      

15      

16      

17      

18      

19      

20      

21      

22      

23      

24      

25      

23      

27      

28      

29      

30      

31      

TOTAL DAS HORAS COMPENSADAS:    

 

____________________________________________ 

Chefe do Setor Responsável pelo Servidor 

 


