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CHAMADA PÚBLICA PARA ADESÃO DE POLOS , 11 de agosto de 2022.
ANEXO II
FUNÇÃO, ATRIBUIÇÕES, CARGA HORÁRIA DE ATUAÇÃO
FUNÇÃO

ATRIBUIÇÕES

CH DE ATUAÇÃO

Coordenação
de Polo

Articular, interna e externamente, a gestão,
coordenação, orientação e o planejamento
das atividades de seleção, cadastramento,
acompanhamento, capacitação e certiﬁcação
de colaboradores; elaboração de PPCs dos
cursos; elaborar calendário acadêmico de
atividades
dos
cursos;
gerenciar
e
acompanhar o cadastramento de turmas e
discentes nos sistemas de controle e
acompanhamento; providenciar certiﬁcação
de alunos, dentre outras atribuições
relacionadas à oferta de cursos de
capacitação, cursos de formação continuada
e cursos técnicos na modalidade a distância.

20 HORAS SEMANAIS

Professor
Mediador

Intervir, didática e pedagogicamente, as
atividades de ensino e de aprendizagem
oportunizadas nos diversos ambientes, tendo
como referência o conteúdo especíﬁco do
curso, tirando dúvidas, corrigindo atividades e
acompanhando os alunos.

20 HORAS SEMANAIS

Equipe de
Apoio

São
os
responsáveis
pelo
controle
acadêmico, suporte tecnológico, além da
gestão de bens, suprimentos, Polos, portaria,
atendimento e serviços gerais.

20 HORAS SEMANAIS
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