
 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS
INSTITUTO 20 DE MAIO DE ENSINO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE PALMAS

ESCOLA DE GOVERNO DE PALMAS

EDITAL DE SELEÇÃO DE SERVIDORES PARA CURSOS EAD 

“PHOTOSHOP CS6  e  INDESIGN CS6 ” 

EDITAL EGP Nº 029/2018

O Instituto 20 de Maio de Ensino, Ciência e Tecnologia de Palmas (IVM), por meio da Escola

de Governo de Palmas (EGP), em parceria com o Conselho Federal de Administração (CFA)

e Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro (CRA-RJ), torna público que está

disponível aos servidores Municipais as inscrições nos cursos “ PHOTOSHOP CS6  e   IN-

DESIGN CS6” na modalidade EAD, via plataforma da Universidade Corporativa do Adminis-

trador (UCA), sendo ofertadas 20 (vinte) vagas; tendo por finalidade oferecer diversas ferra-

mentas e recursos para agilizar e facilitar o trabalho com a edição, a manipulação e a cria-

ção de imagens em conteúdos impressos e/ou digitais (fotoshop), ferramentas e recursos

para o trabalho com a diagramação de layouts de revistas, livros, jornais, panfletos e materi-

ais publicitários em geral, para a criação de conteúdos interativos com layouts animados.

I - DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

1.1. A oferta dos cursos em epígrafe decorre de Acordo de Cooperação Técnica firmado

entre o CRA-RJ, o CFA e o IVM, tendo por finalidade estabelecer cooperação técnica e

intercâmbio científico, educacional e cultural visando a troca de experiências, informações e

tecnologias, da oferta mútua de cursos de capacitação, de aperfeiçoamento funcional nas

modalidades presencial e a distância.

1.2. O presente processo destina-se à seleção de servidores do Município de Palmas/TO

para participarem dos cursos “ PHOTOSHOP CS6 e INDESIGN CS6” na modalidade EAD,

via plataforma da Universidade Corporativa do Administrador, conforme o cronograma de

atividades abaixo:

Data Etapa

26/11  a 09/12/2018 Inscrições 
10/12/2018 Análise, seleção e publicação de resultado definitivo

12/12/2018
Envio  dos  e-mails  com o  código  para  cadastro  e  matrícula  no

curso
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II - DA QUALIFICAÇÃO 

2.1. Os cursos de “PHOTOSHOP CS6 e INDESIGN CS6” na modalidade EAD, terá carga

horária total de  50 horas,  sendo  30 horas de Photoshop CS6 e  20 horas de Indesign

CS6. Serão ministrados via plataforma da Universidade Corporativa do Administrador, tendo

por  objetivo estimular  o  aluno a  adquirir  habilidades  para  utilizar  os  recursos que  esse

software oferece (Photoshop) e facilitar  o aprendizado da utilização de ferramentas para

edição de imagens e textos em mídias impressas e conteúdos digitais (Indesign).

2.2.  Todo o material  de apoio será disponibilizado na Biblioteca Virtual  dos cursos para

download, desenvolvido por professores especializados da área.

2.3. Ao término dos cursos o aluno deverá realizar teste de avaliação, e se aprovado poderá

emitir o seu certificado através do Ambiente Virtual de Aprendizagem.

III - DA DISTRIBUIÇÃO DE VAGAS 

3.1. A Escola de Governo de Palmas disponibilizará o total de  20 (vinte) vagas para as

qualificações  oferecidas,  distribuídas  da  seguinte  forma:  80%  (oitenta  por  cento)  para

servidores efetivos e 20% (vinte por cento) para servidores nomeados, conforme Art. 5° da

Resolução  N°  03/2012  do  Conselho  Gestor  do  Fundo  Municipal  de  Capacitação  e

Aperfeiçoamento dos Servidores Públicos do Município de Palmas.

3.2. Havendo demanda superior as vagas ofertadas, a Escola de Governo poderá estender

o número de matrículas no curso,  observada a ordem de classificação,  desde que haja

possibilidade ao atendimento do Acordo de Cooperação Técnica

IV - DOS REQUISITOS PARA A INSCRIÇÃO

4.1. São PRÉ-REQUISITOS para participar do presente processo seletivo:

4.1.1. Ser servidor efetivo ou nomeado em pleno exercício no Município de Palmas;

4.1.2. Apresentar a documentação disposta no Item V deste edital.

V - DA INSCRIÇÃO 
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5.1. As inscrições para o presente processo seletivo deverão ser realizadas exclusivamente

via e-mail da Escola de Governo de Palmas: egp@palmas.to.gov.br.

5.2. Os servidores interessados deverão efetuar a inscrição no prazo estabelecido por este

Edital, anexando no ato o seguinte documento:

5.2.1. Ficha de inscrição, conforme formulário próprio que deverá ser impresso, preenchido,

assinado, escaneado e anexado para validação da mesma.

5.3.  As  inscrições  somente  serão  consideradas  validadas  se  estiverem  em  estrita

concordância com este edital. O não atendimento de qualquer um dos requisitos implicará

no indeferimento da inscrição.

5.4. Ao se inscrever no curso ofertado, o servidor declara estar ciente e concordante

com todos os requisitos e exigências estabelecidos no presente Edital.

5.5. Todas as etapas do processo de seleção serão divulgadas na página da Escola de

Governo.

5.6. Informações complementares e/ou esclarecimentos poderão ser obtidos junto a Escola

de Governo de Palmas, sito a 405 Sul, Av. LO 09, HM 06, Lote 03 (Av. do antigo aeroporto

de Palmas), e pelos fones (63) 3219-5559 / 3219-5553 / 99218-9533.

VI - DA SELEÇÃO E MATRÍCULA

6.1. A seleção para a qualificação será realizada na seguinte formatação:

6.1.1. Não haverá limitação de inscrições, sendo que, havendo servidores inscritos além da 

quantidade de vagas ofertadas, será utilizado o critério objetivo para seleção do servidor que

tiver realizada a inscrição primeiro.

6.2. A relação dos servidores selecionados e matriculados no curso será divulgado no Portal

de Treinamentos da Escola de Governo, conforme cronograma previsto no item 1.1 deste

Edital.

6.3. É de responsabilidade do servidor todas as informações e documentações apresenta-

das no ato da inscrição, bem como o acompanhamento da seleção, assim como de todas as

etapas e informações complementares que possam surgir em relação ao certame, através

do site da Escola de Governo de Palmas (http://egp.palmas.to.gov.br).
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6.4. Não ocorrendo o preenchimento das vagas ofertadas por este edital, as mesmas serão

preenchidas conforme demanda existente na Administração Municipal.

6.5. Os servidores selecionados receberão e-mail da Escola de Governo de Palmas com o

código de gratuidade e passo a passo para cadastro como aluno e matrícula no curso na

plataforma da Universidade Corporativa do Administrador:  http://crarj.webaula.com.br/ho-

me.asp

VII - DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES DO SERVIDOR

7.1.  O  servidor  que  tiver  sua  matrícula  confirmada  pela  Escola  de  Governo,  conforme

relação publicada no Portal de Treinamentos da EGP (http://egp.palmas.to.gov.br) e e-

mail encaminhado, estará apto e autorizado a frequentar o curso para o qual se inscreveu

sem nenhum ônus, com carga horária, conteúdo e cronograma previstos neste Edital, bem

como  receber  todo  o  material  didático  necessário  à  boa  e  regular  participação  na

capacitação proposta.

7.2.  Ao  se  inscrever  o  servidor  declara  estar  apto  e  disponível  para  participar  da

capacitação, comprometendo-se a cumprir  os requisitos estabelecidas pela EGP e UCA,

necessárias a lhe conferir a outorga do respectivo Certificado de Conclusão do Curso.

VIII - DA VALIDADE DO EDITAL

8.1. O presente processo seletivo terá validade apenas para o curso “PHOTOSHOP CS6 e

INDESIGN CS6”, que estará acessível no portal até 31 de dezembro de 2018.

IX -  DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

9.1. A Escola de Governo de Palmas publicará todas as fases e o resultado final da seleção

no  site  da  Escola  de  Governo  de  Palmas  <http://egp.palmas.to.gov.br>,  conforme

cronograma constante no Item 1 deste edital.
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9.2.  A  Escola  de  Governo  de  Palmas  poderá,  a  qualquer  momento,  para  garantir  a

transparência e legitimidade deste processo, proceder a normas complementares ao edital.

9.3. Os casos omissos serão resolvidos pela Escola de Governo de Palmas.

Palmas/TO, 26 de novembro de 2018.

Lédyce Moreira Nóbrega Porto
Diretora

Escola de Governo de Palmas

Valéria Albino de Araújo Nunes
Presidente

Instituto 20 de Maio de Ensino, Ciência e Tecnologia de Palmas
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ANEXO I

INSCRIÇÃO – CURSOS EAD

1. Identificação do Participante                                                                    

Nome:

Formação:

(  ) 1° Grau      (  ) 2° Grau        (  ) 3° Grau

 Curso de graduação:

Secretaria:

Setor: Cargo:

Telefone para contato: E-mail:

2. Dados do Evento 

Nome do curso: 

PHOTOSHOP CS6  (30h)  e INDESIGN CS6  (20h)

Período de realização: 

 Até 31 de dezembro de 2018.

Carga horária total: 

 50 h
Instituição realizadora: 

Instituto 20 de Maio de Ensino, Ciência e Tecnologia de Palmas / Universidade Corporativa do Administrador

(UCA).

______________________________________________ 

Assinatura do Servidor
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