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EDITAL N. º SPO.012/2020 de 20 DE ABRIL DE 2020  

 
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA O PREENCHIMENTO DE 

VAGAS DO CURSO “MOODLE PARA PROFESSORES DO CÂMPUS  

SÃO PAULO - ASPECTOS BÁSICOS” 

 

 
O Diretor Geral do Câmpus São Paulo do Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia de São Paulo (IFSP), no uso de suas atribuições, e fundamentada na 

Resolução nº 80/2016, de 06 de setembro de 2016, faz saber que, por meio da 

Diretoria Adjunta Educacional, que estão abertas as inscrições para a participação 

no curso de aperfeiçoamento interno “Moodle para Professores do Câmpus São 

Paulo - Aspectos Básicos”, conforme instruções do presente Edital.   

 

1. DO CURSO, NÚMERO DE VAGAS,  CARGA HORÁRIA E DURAÇÃO   
 

1.1 O curso “Moodle para Professores do Câmpus São Paulo - Aspectos Básicos”, 

com carga horária de 36 horas, oferecerá 40 vagas destinadas a servidores do 

Câmpus SP, tendo como objetivo o reconhecimento das características do 

ambiente virtual de ensino e aprendizagem Moodle Câmpus, de modo a utilizá-

lo na docência, em articulação com a proposta de ensino-aprendizagem e com 

os temas e conteúdos da disciplina, ou em tarefas administrativas educacionais. 

 

1.2 O curso terá a carga horária de 36 horas e será desenvolvido totalmente on-line 

via Moodle Câmpus (http://eadcampus.spo.ifsp.edu.br), com o cursista 

desenvolvendo as seguintes ações ao longo de 3 semanas: atividades 

diversificadas no espaço virtual do curso e configuração de um espaço virtual 

de uma disciplina a ser compartilhado com os professores que ministrarão o 

curso, bem como com os demais cursistas, com o objetivo de promover 

momentos de interação e colaboração. 

 
 

http://eadcampus.spo.ifsp.edu.br/
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1.3 A avaliação será realizada por meio do acompanhamento e observação do 

desenvolvimento das atividades práticas no ambiente virtual de aprendizagem, 

sendo considerado aprovado o cursista que desenvolver todas as atividades 

propostas de forma satisfatória. 

 

2. DA INSCRIÇÃO 
 

A inscrição estará disponível de 23/04/2020 a 26/04/2020 via formulário on-line com 

link disposto no Moodle Câmpus (http://eadcampus.spo.ifsp.edu.br). 

 

3. DA SELEÇÃO 
 

A seleção dos inscritos tomará por base a ordem de inscrição, ressalvada a 

priorização para a participação de professores do Câmpus SP com aulas atribuídas 

no presente semestre. 

 

4. DO RESULTADO 
 

O resultado será publicado no dia 27/04/2020 no Moodle Câmpus 

(http://eadcampus.spo.ifsp.edu.br), sendo de inteira responsabilidade do candidato 

acompanhar o processo. 

 

5. DA MATRÍCULA 
 

Os candidatos selecionados deverão realizar a matrícula on-line conforme 

orientações a serem indicadas no Moodle Câmpus 

(http://eadcampus.spo.ifsp.edu.br),  no mesmo dia da publicação do resultado, 

sendo de inteira responsabilidade do candidato acompanhar o processo. 

 
6. DO INÍCIO DO CURSO 

 
 O curso será iniciado em 29/04/2020 no Moodle Câmpus:  

https://eadcampus.spo.ifsp.edu.br 
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7. DA CERTIFICAÇÃO 
 

Ao cursista que participar de todas as atividades propostas de forma satisfatória, 

será emitido certificado de participação ao final do curso. 

 

8. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 

Os casos omissos serão julgados pela Diretoria Geral do Câmpus. 

 
 
 

São Paulo, 20 de abril de 2020. 
 

 
LUIS CLÁUDIO DE MATOS LIMA JÚNIOR 

DIRETOR GERAL 
CÂMPUS SÃO PAULO- IFSP 


