
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

INSTITUTO FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO

A Coordenação do Projeto Formação para a Polícia Rodoviária Federal (PRF) torna pública a
retificação do Edital 105 2022, nos itens elencados abaixo.

Onde se lê:

3.4 Ter feito o curso “Mediação Pedagógica no Moodle” (https://mooc.cefor.ifes.edu.br/). O referido curso é

gratuito e aberto a qualquer pessoa; não possui tutoria, nem qualquer pré-requisito; com auto inscrição;

nível de dificuldade básico; e tem carga horária de 60h. O candidato deve, apenas, se cadastrar no site para

realização de inscrição e realização do curso e, após finalização, obtenção do certificado do curso. O

candidato aprovado deverá apresentar o certificado deste curso junto com os demais documentos pessoais

que serão requeridos para a confecção do contrato. Sendo assim, o candidato poderá fazer o curso de forma

concomitante ao processo seletivo.

3.4.1 O Curso Mediação Pedagógica no Moodle não será considerado para a comprovação de

pré-requisito exigida no Quadro 1.

Leia-se:

3.4 Ter feito o curso “Mediação Pedagógica no Moodle” (https://mooc.cefor.ifes.edu.br/). O referido curso é

gratuito e aberto a qualquer pessoa; não possui tutoria, nem qualquer pré-requisito; com auto inscrição;

nível de dificuldade básico; e tem carga horária de 60h. O candidato deve, apenas, se cadastrar no site para

realização de inscrição e realização do curso e, após finalização, obtenção do certificado do curso. O

candidato aprovado deverá apresentar o certificado deste curso junto com os demais documentos pessoais

que serão requeridos para a confecção do contrato. Sendo assim, o candidato poderá fazer o curso de forma

concomitante ao processo seletivo.

3.4.1 O Curso Mediação Pedagógica no Moodle não será considerado para a comprovação de

pré-requisito exigida no Quadro 1.

3.4.2 Será aceito, em lugar do curso Mooc “Mediação Pedagógica no Moodle” e para fim de

comprovação deste requisito, o certificado do Curso de Formação Inicial e Continuada, ofertado pelo Cefor,

“Formação de Mediadores Pedagógicos em EaD”, carga horária de 60 horas. Neste caso, o certificado não

será considerado para comprovação de pré-requisito exigida no Quadro 1.

Vitória, 27 de setembro de 2022.
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Portaria 1846, de 2 de agosto de 2022


