
Orientações para preenchimento do Formulário de Inscrição ao Banco de Avaliadores. 

 
 

Acesse o link http://map.mec.gov.br/projects/cadastro-de-especialistas-banco-de-avaliadores-dpr-setec  

ATENÇÃO! O cadastro é feito de uma única vez, não sendo possível salvar e prosseguir depois. Leia 
todas as orientações e certifique-se de que possui todos os documentos antes de iniciar. 

Clique em Nova atividade e preencha os campos conforme descrito: 

1. Título: Seu nome completo 

2. Descrição: Breve resumo sobre sua atuação profissional e experiência em avaliações anteriores 
coordenadas pela SETEC/MEC 

3. Nome social: Nome pelo qual deseja ser tratado(a) 

4. CPF: Informar seu CPF 

5. Usuário MAP: Informar seu usuário (nome, ponto, último sobrenome) se já se cadastrou neste sistema em 
ações anteriores da SETEC/MEC  

6. E-mail: Informe seu email principal 

7. E-mail Institucional: Informe um email institucional, opcional 

8. Telefone Institucional: Informe seu telefone para contato com DDD 

9. Nacionalidade: Informe sua nacionalidade  

10. PNE?: Informe se possui alguma necessidade especial 

11. Sexo: Informe o sexo  

12. RG: Informe seu número de registro geral  

13. Data de Expedição do RG: Informe a data em que seu RG foi expedido  

14. Órgão Emissor: Informe o órgão de expedição do seu RG  

15. UF do Órgão Emissor: Informe a UF em que foi expedido o seu RG 

16. WhatsApp: Informe um número para contato pelo WhatsApp com DDD 

17. Celular Pessoal: Informe um número de celular para contato com DDD 

18. UF de Residência: Informe a UF em que reside  

19. Município de Residência: Informe seu município de residência 

20. Perfil: Informe seu perfil na Chamada 

21. Titulação: Informe se possui graduação, especialização, mestrado ou doutorado (o que for maior)  

22. Anos de experiência em EPT: Informe quantos anos de docência na EPT  



23. Link para Currículo Lattes: Insira o link para consulta ao seu currículo lattes constante na Plataforma Lattes 
do CNPq. 

Obs.: candidatos que não possuem currículo lattes cadastro poderão providenciar seu cadastro na plataforma 
Lattes do CNPq por meio do link http://lattes.cnpq.br/ 

24. UF de Trabalho: Informe sua UF de trabalho  

25. Município de Trabalho: Informe o município do seu local de trabalho 

26. Rede da Unidade de Ensino: No caso do Perfil 1 - Docente, informe a qual rede de ensino está vinculado, 
da seguinte forma: 

1 - Rede Federal - se for vinculado a qualquer instituição pública do sistema federal de ensino; 

2 - Rede Estadual - se for vinculado a qualquer instituição pública do sistema de ensino estadual, municipal 
ou do Distrito  

Federal; 

3 - Rede Privada - e for vinculado a qualquer instituição privada de quaisquer sistemas de ensino (federal, 
estadual, municipal ou do Distrito Federal) 

4 - Redes dos Sistemas Nacionais de Aprendizagem (SENAC, SENAI, SENAR, SENAT) 

27. Nome da Unidade de Ensino: No caso do perfil 1, informe nome da unidade de ensino a qual está 
vinculado 

No caso do Perfil 2 - Especialista e/ou Pesquisador informe que "Não se aplica" se for o caso. 

28. Instituição: Campo para informar o nome de sua instituição, quando não se tratar de Unidade de Ensino 
(Ex: empresas de consultorias, instituições de pesquisa públicas ou privadas, indústrias, entre outras) 

29. Eixo Tecnológico Prioritário: Escolha o eixo tecnológico em que se considere apto a atuar.  

30. Curso Técnico a avaliar: Indique os cursos nos quais se considere estar apto a avaliar: 

30.1. Opção 1: informe curso técnico prioritário. 

30.2. Opção 2: informe segunda opção de curso técnico.  

30.3. Opção 3: informe terceira opção de curso técnico. 

31. Curso Superior de Tecnologia a avaliar: indique os CST que se considere apto a avaliar:  

31.1. Opção 1: informe CST prioritário. 

31.2. Opção 2: informe segunda opção de CST.  

31.3. Opção 3: informe terceira opção de CST.  

32. Possui cadastro no SAE: Informe se já realizou seu cadastro no Sistema de Avaliação Educacional (SAE - 
http://sae.mec.gov.br/) 

33. Arquivos a anexar:  

Perfil 1 - Docente  

http://lattes.cnpq.br/
http://sae.mec.gov.br/


33.1. Declaração institucional que atua como docente na educação profissional e tecnológica 

33.2. Diploma de graduação 

33.3. Declaração de vínculo institucional 

Perfil 2 - Especialista em EPT e/ou pesquisador (não docente) 

33.4. Declaração de atuação de trabalho ou pesquisa relacionada à educação profissional e tecnológica ou a 
seus respectivos eixos tecnológicos 

33.5. Diploma de pós-graduação 

33.6. Declaração de vínculo institucional 

*Os campos marcados com asterisco são obrigatórios 

Após preencher todos os campos do formulário e anexar os documentos, clique em CRIAR para finalizar o 
cadastro. 

Outras informações estão disponíveis na aba Wiki 

 


