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  No item “4. Das Vagas e Atribuições”, o subsetor “Administração” será retificado 
para o subsetor “Coordenação da Licenciatura Interdisciplinar em Ciências Naturais e 
Matemática”, cujos conhecimentos e atribuições passam a vigorar, neste novo subsetor, 
conforme o quadro abaixo. 
 

 

Subsetor Qtd 

Cursos 

Desejáveis Conhecimentos 
Atribuições 

Coordenação da 
Licenciatura 

Interdisciplinar em 
Ciências Naturais e 

Matemática 

01 

Licenciaturas 

do IFE 

Redação de 
documentos oficiais, 
correio eletrônico, 
criação e utilização de 
planilhas
 eletrô
nicas, criação e 
utilização de 
apresentações 
eletrônicas, 
atendimento ao 
público, comunicação 
interpessoal. 

1. 1. Apoio nas atividades da 
Coordenação da Licenciatura 
Interdisciplinar em Ciências 
Naturais e Matemática; 
2. Participação em reuniões 

virtuais e/ou presenciais; 

  3. Organização de arquivos;  
4. Acompanhamento dos e-mails; 
5. Publicações em redes sociais. 
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 No item “5. Da Inscrição”, o subsetor “Administração” será retificado para o 
subsetor “Coordenação da Licenciatura Interdisciplinar em Ciências Naturais e Matemática”, 
cujo endereço de e-mail para a vigorar conforme o quadro abaixo: 

 
 

SUBSETOR CONTATO 

Coordenação da Licenciatura Interdisciplinar em 
Ciências Naturais e Matemática 

cienciasematematica.ife@ufca.edu.br  
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  No item “6. Da Seleção”, o subitem 6.5 passa a vigorar com a seguinte redação: 
 
 

6.5) Coordenação da Licenciatura Interdisciplinar em Ciências Naturais e Matemática 
 

Os(as) candidatos(as) serão selecionados(as) por meio de uma prova, aplicada em 

ambiente virtual de aprendizagem, no formato presencial, no laboratório de informática do 

IFE. Se houver qualquer problema técnico com a internet na data da prova o cronograma 

pode ser alterado caso a solução não seja encontrada a tempo de a prova ser iniciada 

mesmo com algum atraso. No momento da seleção o(a) candidato(a) deverá apresentar 

documento de identificação oficial com foto. A prova será elaborada pela Administração do 

IFE e pela Coordenação da Licenciatura Interdisciplinar em Ciências Naturais e Matemática 

e após correção, a prova calculará uma nota que pode variar de 0 a 100%. Pode haver 

pontuação negativa para questões marcadas erradas. O(A) candidato(a) que obtiver a 

maior pontuação será considerado(a) aprovado(a). Se houver notas idênticas, o critério 

de desempate será a maior idade. Os(As) candidatos(as) que excederem o limite de vagas 

formarão um cadastro de reserva para eventuais substituições. 

 

 

As demais informações do dital permanecem inalteradas. 
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