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PORTÂRIA iP 263/PRES/IDAF, DE 7 DE DEZEMSRO DE 2022.
O PRESIDENTE DO INSTITUTO OE DEFESAAGROPECUARA E FLORESÍA DO ACRE - IDAF, no Uso de suas atÍibuiÇoes que lhe confuTe o DecÍeto nO

5.540 de 23 de ínârço de 2020, publicado no D. O. E. no 12.76ô de 25 de mãÍço de 2020, no uso de suas atibu Éês legEis e regularnentaB§.

RESOLVE:
Art. 10 credenciar, o taboratório ouALtTTÁ ANÁL|SES DE ALIMENTOS. CNPJ: 'Í1.000.947/000'1-19, localizado na Avenida Ji-Paraná, no

1802, Bairro Jardim dos Migranles, CEP: 76900-774, Ji-Paraná/RO, com serviços de inspeção pata Íealizat análises, por método oíicial,
visando âtendeí âs demandas dos controles oficiais, conÍorme deteÍmina o Edital no 001/2022llDAF.
Art.2o Estabelecer que o escopo do crêdenciamento ficará disponível no sítio elebônico do lnstituto de Defesa Agropêcuária e Florestai- IDAF.

Art.3o Esta po.taria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4o Regislre-se, Publique-se e Curnpra-se.

José Francisco Thum
Presidente - IDAF
Decreto no 5.540 - OOE no 12.76612020

IEPTEC

ESTADO DO ACRE
INSTITUTO DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA IEPTEC/DOM MOACYR
GABINETÉ DO PRESIDENTE

orÁRto oFrcraL75 Quinta-feira, 06 de Dezembrc de 2022

EDITAL Nô 39/2022 _ PROFESSOR MEDIAOOR MENSALISTA
PRONAÍEC/NOVOS CAMINHOS/E-TEC BRASIL
o INSTITUTO DE EDUCAÇÃO PROFTSSTONAL E TECNOLÓGtCA- IEPÍEC/DOM MOACYR, representâdo pêlo Prêsidont6, Carlos Sergio Men-

des Peres, Portaria no 959-P/2022, no uso de suas atribuições legais, toma público AABERTURA DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO
DE SELEÇÃO DE BOLSISTAS, NA MODALIDADE PROFESSOR MEDIADOR MENSALISTA, PARAATUAÇÃO NOS CURSOS DO PROGRAMA
NACIONAL DE ACESSO AO ENSINO ÍÉCNICO E EMPREGO _ PRONATEC/NOVOS/CAMINHOS/ REDE E.TEC BRASIL, NA MOdAIidAdE dE

Educaçáo à DisEncia - EaD, obs6rvadas as normas êstâbelecidas na Lei Federal n" 12.51312011e suas alterações, Portaria MEC 1.15212015,
que tÍata da oferta de cursos à Distância por meio da Bolsa-Formaçáo, e PoÍtaria MEC no 817/2015, que regulamênta a oferta de cursos por meio

da Botsa-Formação, Portaria MEC no 1.720, de I de outubro de 2019, que dispõe, em caráter excepcional, sobre a utilizaÉo de saldos financeiÍos
dos recursos transferidos ao Distrito Federal, aos Estados e aos Municipios, por intermédio dos órgãos gestoíes da Educação Profissional e Tec-

nológica, decorrentês da previsão contida no inciso lV do art. 4'da Lei n'12.513, de 26 de outubro de 2011, ê na lnshução Normativa do IEPÍEC
no OO2I2O21 EaD, que estabelece a ofertâ da Educação à Distáncia no âmbito deste lnslituto, mediante as condiçôes estabelecidas neste Edital.

1. DAS DISPOSIÇÔES PRELIMINARES:
'1.1 O presente Processo Seletivo SimpliÍicádo será regido por este Ediial, seus anexos e evenhiais retificaçÕês, executado pelo INSTITUTO DE

EDUCAÇÃO pROFtSS|ONAL E ÍECNOLÓGtCA- IEPTEC/ DOM MOACYR, através dos Csntros de Educação Profissional e Tecnolôgica ê Uni-

dades Remotas.
1.2 O Processo Seletivo Simplificado de que trata este Edital se destina a selecionar candidatos para pÍovimento de vagas nos cargos de NÍvel

Superior, conÍorme definidas no ANEXO I deste Êdital. Os candidatos selecionados receberão bolsa @nforme o estabelêcido na Resolução no

O4l2012 - CD/FNDE e na lnstruÉo Normativa no 002/2021, cujo rêcurso sêrá financiado pêlo Fundo Nacional de Desenvolvim€nto da EducaÉo
(FNDE), de responsabilidade do Ministério da Educação, durante o perÍodo da oferta dos cursos.
'1.3 Aplica-se ao presente Edital a Lei Federal no 12.513/2011, e suas alterações, Resoluções: n' 04/2012 e n' 23, de 28 de junho de 2012 - CD/

FNOE € na lnsúuÉo No.rnativa no 00212021 .

1.4 A celebraÉo do Têrmo de Compromisso dos candidatos selecionados obsdecorá à listâ de classificação apresentada como íesultado final

deste processo e seráo convocados conforme a demanda do lnstituto, podendo ser realizada a qualquer tempo, durante o perÍodo dos cursos,

com antecedência de três dias úteis. A recusa ou ausência de manirestaçáo por parte do candidato implicará na convocaçáo imediata do próximo

classificado.
í.5 Durante a vigência do Termo de Compromisso, a critério da CoordenaÉo Geral do Programa, podêrá haveÍ rêmanejamento dos bolsistas,

conlorme a necessidade e a conveniência das atividades propostas.

1 .6 A Comissáo do Procêsso Seletivo do lnslituto, seÉ responsável pela CoordenaÉo deste Processo.

1.7 Os atos oficiais relativos ao Procêsso Selêtivo Simplificado seÉo publicados no Diário OÍicial do Estado do Acre.DOE, no endereço eletrônico

www.diario.ac.gov.br
2. DO PROGRAMA:
2..1 O programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego - PRONATEC/NOVOS CAMINHOS, do Ministério de EducaÉo/SEÍEC/MEC e
tnstitubdã Educação Profissionalê Tecnológica- IEPTEC/DOM MOACYR, visa o fortalecimento das políticas de educãÉo profissional mediante a

conveeência das àçõês de Íomento a êxecuçáo, dê produÉo pedâgógica e de assistência técnicâ, para a oferta da Educaçâo PÍofissional Técnica

de Nívà Médio peta Rede Federal de Educaçáo Profissional Cientifica e Tecnológica (RFEPCÍ), articulada de forma con@mitânte mediante conv+
nios de intercomplementraridade com as Redes Públicas Estaduais de EducaÉo (RPEDE), buscando parceria com o setor produtivo.

3, DAS ATRIBUIÇÔES:
3.1 AO PROFESSOR MEDTAOOR MENSALISTA, conÍorme lnstruÉo Normativa no 002202'1, possui as sêguintes atribuiçóes:

Vl - Ao Professor lrediador cabe:
a) Participar de capacitaÉo específica para o desempenho de sua função;

b) Conhecer o plano de curso;
c) Conhecer o sistema de avaliação do curso;
d) O proÍessor mêdiador deverá apresentar as seguintes competências: capacidade de redigir, capacidade de síntese, capacidade do uso de tec-

n;bgias midiáticas;ter habilidades pessoais como cÍialividade, pontualidade, compÍomeümento e capacidade de trabalhar em equipe.

e) EstabeleceÍ e promoveÍ contâto pêÍmanente com os alunos de Íorma coletiva e individualizada a distância;

f) Exercer as atividades típicâs de tutoria:
g)Acompanhar as atividades doAmbiente Virtual de Ensino e Aprendzagem - AVEA;

h) Mediar a comunicaÉo de conteúdos com os cursistas;
i) Colaborar com o professor formador nas discussões teóricas desenvolvidas na plataÍoíma de apr€ndizagem, quando nec€ssádo:

j) Assistir âos educandos nas atividades do curso;
k) Elaborar os relatôrios de regularidade dos alunos;
l) Cor.igir as atividades âvaliaüvas;
m) PaÍlicip€r dG evenbs prcserrjai§ no§ CEPTS, se.npG qu€ tu nêc§áio;
niManter a regulâridade de acessos ao AVEA e responder às solicitaçóes dos alunos no prazo máximo dê um dia útil;

oi Comunicar ão CoordenadoÍ do curso e/ou coordenaçáo de EaD, sobre os educandos em situaçáo de evasão e reprovação;

p) Acompanhar a aprendizagem e o desempenho dos cursistias;
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PORTARIA NO 263/PRES/IDAF, DE 7 DE DEZEMBRO DE 2022

O PRESIDENTE DO INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRN E

FLORESTAL DO ACRE - IDAF, no uso de suas atribuições que lhe confere o

Decreto no 5.540 de 23 de março de 2020, publicado no D. O. E. no 12.766 de

25 de março de 2020, no uso de suas atribuições legais e regulamentares.

RESOLVE:

AÉ. ío credenciar, o laboratório QUALITTÁ ANÁLISES DE

ALIMENTOS, CNPJ: 11.000.947/0001-19, localizado na Avenida Ji-Paraná, no

1802, Bairro Jardim dos Migrantes, CEP: 76900-774, JlParanálRO, com

serviços de inspeção para realizar análises, por método oficial, visando atender

as demandas dos controles oficiais, conforme determina o Edital no

001|2022ADAF

AÉ.29 Estabelecer que o escopo do credenciamento ficará

disponível no sÍtio eletrônico do lnstituto de Defesa Agropecuária e Florestal -

IDAF.

Art3" Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 40 Registre-sê, Publique-se e Cumpra-se.

P nte - IDAF
Decreto no 5. - DOE no 12.76612020
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