
EDITAL 008/2020 – SELEÇÃO DE PROFESSOR FORMADOR PARA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR UAB/IFMT 

ANEXO I 

QUADROS DE FUNÇÕES DA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR QUE ATENDE OS CURSOS A DISTÂNCIA DA UAB/IFMT 
 

 

Função Vagas Requisitos Atribuições 

Administrativo – Gestão 

Financeira da UAB/IFMT 

01 ● Graduação em Bacharelado em Administração ou      
Bacharelado em Ciências Contábeis 

Elaborar Plano de Trabalho Anual; Gerenciar e acompanhar a         
execução orçamento do Programa; elaborar projetos para       
aquisição de bens e serviços; acompanhar a gestão das bolsas; 

Administrativo – Gestão 

do Ambiente Virtual de 

Aprendizagem - AVA 

01 ● Graduação em Tecnologia da Informação: Computação,      
Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Sistemas de       
Informação, Sistemas para Internet, Engenharia de      
Computação, sendo exigida em qualquer dos casos: 
a) Comprovada experiência profissional em Educação a      

Distância e administração e uso da Plataforma Moodle        
para fins educacionais; 

b) Comprovado Conhecimento em Sistema Operacional     
Linux. 

Executar a instalação, manutenção, otimização e atualização do        
Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA); Gerenciar o servidor de         
hospedagem e backup do Ambiente Virtual de Aprendizagem        
(AVA); Prestar suporte aos professores e tutores nas salas virtuais          
no AVA; efetuar, quando necessário, cadastros de componentes        
no AVA 
 

Designer Instrucional 

 

03 ● Graduação em qualquer área, desde que comprovada       
experiência em desenvolvimento de atividades de desenho       
de curso, disciplina e construção de material didático        
impresso para EaD ou pós-graduação em EaD ou na área de           
Designer Instrucional para EaD. 

● Experiência em desenvolvimento e uso de Direitos Autorais e         
Licença Creative Commons; 

Criar e executar fluxo de produção do material impresso;         
Organizar, em colaboração com o professor, o conteúdo da         
disciplina; Elaborar, em colaboração com o professor, guia de         
estudos para a disciplina; Realizar a adaptação metodológica e         
dialógica do material produzido pelo professor, para sua disciplina;         
Elaborar storyboard a partir do conteúdo da disciplina; Trabalhar         
diretamente com o revisor e com eventuais outros membros da          
equipe multidisciplinar; Disponibilizar o material impresso na       
plataforma online; Participar das reuniões pedagógicas e dos        
trabalhos determinados pela coordenação do programa. 
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Editor de Captação e    

Edição de Imagem. 

 

01 ● Graduação em qualquer área 
● Ter conhecimento avançado nos softwares de edição de        

vídeo e construção e edição de imagem, PREMIERE e         
PHOTOSHOP, respectivamente; 

● Ter conhecimento avançado no pacote ADOBE Creative Suíte        
Master Collection, na última versão disponível; 

 

Capturar imagem para gravação de videoaulas; Editar imagens        
para construção de vídeos institucionais, incluído as videoaulas;        
Reunir-se periodicamente com a equipe de produção de material,         
sob a orientação do designer instrucional e da Coordenação         
Pedagógica, com os professores, para sanar possíveis lacunas do         
processo de produção de material didático; Participar das reuniões         
pedagógicas e dos trabalhos determinados pela coordenação do        
programa. 
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