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INSTITUTO FEDERAL DO AMAZONAS 
DIRETORIA DE EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA 
UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL 

RESULTADO PRELIMINAR DA ANÁLISE DOCUMENTAL – 2ª RODADA 
EDITAL Nº 08/2020 – PROEN | SELEÇÃO DE COORDENADOR DE POLO ASSOCIADO 

PARINTINS | PRESIDENTE FIGUEIREDO | TABATINGA 
 
O Coordenador Geral do Programa Universidade Aberta do Brasil na função de PRESIDENTE DA COMISSÃO DE SELEÇÃO designada através da PORTARIA Nº 20-
PROEN/IFAM, de 03 de abril de 2020 vem por meio deste TORNAR PÚBLICO o RESULTADO PRELIMINAR da análise documental de bolsistas objeto da 
Convocação UAB Nº 028/2020 para a função de COORDENADOR DE POLO ASSOCIADO da Universidade Aberta do Brasil no âmbito do IFAM para os polos de 
Parintins (Aningá), Presidente Figueiredo (Galo da Serra) e Tabatinga (Vila Verde) conforme segue: 
 

Tabatinga (AM) – Vila Verde | Coordenador de Polo Associado (IFAM) 
2 FRANTCHESCO PORCIÚNCULA DIAS PINTO Interno 22,5 PENDENTE 

Item 2.3 - Gestão em EaD (2 pontos) 
 
O candidato com status de “eliminado(a)” que consiga reverter documentalmente a eliminação deverá fazê-lo no prazo de 48 (quarenta e oito) horas a contar 
desta análise via selecaouab@ifam.edu.br com o envio da documentação objeto da eliminação em formato .pdf. 
 

O candidato com status de “pendente” deverá providenciar a documentação que motiva a pendência e enviá-la em formato .pdf no prazo de 48 (quarenta e 
oito) horas a contar desta análise via selecaouab@ifam.edu.br. 
 

O candidato que não reverter documentalmente a eliminação ou não providenciar a documentação pendente estará automaticamente eliminado da seleção 
feita pelo Edital nº 08/2020 - PROEN. 
 

Cabe destacar ainda, que, o candidato com status de “documentação ok” poderá ser eliminado futuramente caso não entregue da documentação para 
vinculação listada no item 12.4 do mesmo edital. 
 
Sem mais para o momento, 

Manaus-AM, 15 de dezembro de 2020. 
 

Profº. JULIANO MILTON KRUGER 
Coordenador Geral do Programa Universidade Aberta do Brasil 

PORTARIA Nº 142-GR/IFAM de 31.01.2020 
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INSTITUTO FEDERAL DO AMAZONAS 
DIRETORIA DE EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA 

UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL 

 
 

ANÁLISE DOCUMENTAL 
EDITAL Nº 08/2020 

COORDENADOR DE POLO ASSOCIADO 
 

 
NOME DO CANDIDATO: FRANTCHESCO PORCIÚNCULA DIAS PINTO 
 
POLO: TABATINGA (AM) 
 

Item 

Pontuação 
Formulário 

de 
Inscrição1 

Pontuação 
Comprov. 

Documental2 
Pendências (detalhar) 

Requisito | Cumpre requisito 
mínimo de formação do Quadro 

I de Graduação em qualquer 
área e ter experiência de 1 ano 

no magistério básico? 

SIM  SIM 

É docente ou TAE em efetivo 
exercício do IFAM no Polo 

Associado a partir da data das 
inscrições (02.10.2020)? 

SIM  SIM 

Cumpre a exigência de não estar 
em CD, FCC ou FG a partir da 

data das inscrições 
(02.10.2020)? 

 SIM SIM 

1.1 
(especialização) 

0 0 Cópia do Certificado. 8 pontos se tiver. 

1.2 (mestrado) 12 12 
Cópia do Diploma (se estrangeiro, reconhecido no 
Brasil). 12 pontos se tiver. 

1.3 (doutorado) 0 0 
Cópia do Diploma (se estrangeiro, reconhecido no 
Brasil). 20 pontos se tiver. 

1.4 (cursos EaD) 5 5 
Declaração ou cópia do certificado de participação 
indicando carga horária, disciplina, curso. 1 por curso 
(limitado a 5 pontos). 

2.1 (docência MS 
EaD) 

0 0 

Cópia legível de carteira profissional ou declaração 
emitida pela instituição pública ou privada de ensino, 
à qual o candidato está/esteve vinculado em que 
conste expresso o cargo de “Professor(a)”. 1 ponto a 
cada 30h (limitado a 10 pontos). 

 
1 Pontuação lançada pelo candidato no formulário de inscrição. 
2 Pontuação comprovada pelo candidato através dos documentos enviados. 
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2.2. (docência MS 
presencial) 

0 0 

Cópia legível de carteira profissional ou declaração 
emitida pela instituição pública ou privada de ensino, 
à qual o candidato está/esteve vinculado em que 
conste expresso o cargo de “Professor(a)”. 1 ponto 
por ano completo (limitado a 5 pontos). 

2.3 (gestão EaD) 2 0 

Declaração ou cópia de documento oficial que 
comprove a experiência. 2 pontos por ano (limitado a 
10 pontos). A experiência em gestão que foi 
apresentada, não é em EaD. 

2.4 (docência EaD 
MEC) 

2 2 
Declaração ou cópia de documento oficial que 
comprove a experiência. 1 ponto a cada 60h (limitado 
a 10 pontos). 

2.5 (eventos EaD) 0 0 
Declaração ou cópia do certificado de participação. 1 
ponto por evento (limitado a 5 pontos). 

2.6 (eventos geral) 0,5 0,5 
Declaração ou cópia do certificado de participação. 
0,5 ponto por evento (limitado a 3 pontos). 

2.7 (coord. 
Projetos 
pesquisa/extensão 
EaD) 

1 1 
Declaração ou cópia do certificado de coordenação 
em que conste a participação como “coordenador”. 1 
ponto por experiência (limitado a 5 pontos). 

2.8 (exp. 
administrativa 
EaD) 

0 0 
Declaração ou cópia de documento oficial em que 
conste a participação. 1 ponto para cada experiência 
de um ano comprovada (limitado a 7 pontos). 

TOTAL 22,5 20,5  

 
 

Manaus-AM, 14 de dezembro de 2020. 
 

 
 
 

 
 
                                                                                     Coordenador Adjunto UAB/IFAM 

PORTARIA Nº 143-GR/IFAM de 03/02/20. 
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