MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ
CENTRO DE EDUCAÇÃO ABERTA E A DISTÂNCIA – CEAD
UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL/CAPES
COORDENAÇÃO DO CURSO DE PEDAGOGIA / EAD
Rua Olavo Bilac, 1148 – Centro Sul
CEP 64280-001 – Teresina PI
Site: www.ufpi.br

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 26/2012 – CEAD/UFPI

O Diretor do Centro de Educação a Distância – CEAD da Universidade
Federal do Piauí e Coordenador UAB na UFPI, no uso de atribuições legais, torna
público aos interessados que estarão abertas as inscrições do Processo Seletivo
Simplificado para Seleção de Tutores Presenciais bolsistas UAB/CAPES/MEC
para atuarem junto à Coordenação do Curso de Pedagogia/EaD e Polos de Apoio
Presencial UAB, em regime de vinte horas semanais.
1. DAS INSCRIÇÕES
As inscrições serão realizadas no dia 15 de setembro de 2012, no
horário das 08h30min às 11h30min, no polo de Apoio Presencial no município de
Água Branca, Monsenhor Gil, Floriano e Simões.
2. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
2.1 O Processo Seletivo Simplificado objetiva o provimento de quatro vagas e a
formação de cadastro de reserva de Professores Tutores da área de Pedagogia,
para atuação junto à coordenação do Curso de Pedagogia/EAD e Polo UAB/PI,
conforme o quadro do item 3.1.
2.2 O processo seletivo será conduzido por Comissão de Seleção, constituída por
2 (dois) membros, sendo 1 (um) presidente e 1 (um) membro.
2.3 A convocação do primeiro colocado será imediata, ficando os demais
candidatos classificados para chamamento/convocação conforme necessidade do
curso, em observância a ordem de classificação.
2.4 O exercício da função tem remuneração mensal de R$ 765,00 (setecentos e
sessenta e cinco reais, não havendo, entretanto, nenhum vínculo empregatício,
haja vista se tratar de bolsa FNDE/CAPES/UAB, conforme Resoluções indicadas
no item 2.5).
2.5 Os tutores classificados e convocados estarão sob a regulamentação da Lei
de bolsas (Resolução Nº. 26, de 05 de junho de 2009, link:
http://uab.capes.gov.br/index

.php?option=com_content&view=article&id=71:resolucao-cdfnde-no-26-de-5-dejunho-de-2009&catid=15:resolucoes&Itemid =47 e Resolução CD/FNDE Nº 08/2010 do
MEC/FNDE,
link:
http://www.fnde.gov.br/index.php/rock-res2010/4575res0830042010/download) que estabelece orientações e diretrizes para o desenvolvimento
das atividades e pagamento de bolsas, no âmbito do Sistema Universidade Aberta do
Brasil, vinculado à coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior
(CAPES/MEC).
ÁREA

VAGAS

Água Branca (1 vaga)

Floriano (2 vaga)
Pedagogia

Monsenhor Gil (1 vaga)

Simões (1 vaga)

REQUISITO PARA TUTOR A
PRESENCIAL
Graduação
(licenciatura)
em
Pedagogia, Normal Superior com
experiência em magistério ou pósgraduação na área ou em educação.
* Ser brasileiro nato, naturalizado ou
estrangeiro com visto permanente.
* Ser pós-graduado (no mínimo
especialista)
* Ter vínculo com o setor público
exercendo o cargo de professor
(servidor
público
ativo
ou
aposentado, efetivo ou temporário)
ou estar vinculado a programa de
pós-graduação.
*
Apresentar
comprovante
de
residência.

3.2 DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA INSCRIÇÃO
3.2.1 Comprovante de residência recente (contas de fornecimento de energia, água ou
telefone);
3.2.2 Cópia de documento de Identidade e CPF;
3.2.3 Preenchimento de Requerimento de Inscrição (anexo 3);
3.2.4 Cópia do Título de Eleitor com comprovante de voto da última eleição;
3.2.5 Prova de quitação com o serviço militar (para os candidatos do sexo masculino);
3.2.6 Currículo Vitae, devidamente comprovado por documentos em cópia simples;
3.2.7 Comprovante de experiência docente, conforme o item 3.1;
3.2.8 Certificado de conclusão de curso graduação e de pós-graduação;
3.2.9 Declaração do candidato atestando sua disponibilidade de 20 (vinte) horas semanais
para o desenvolvimento de atividades pedagógicas do referido curso (anexo 4), inclusive
para viajar para as capacitações;
3.2.1 Comprovante (contracheque, portaria, declaração com data recente) do vínculo com
o serviço público municipal, estadual ou federal no cargo de professor (servidor público
ativo ou aposentado ou temporário).

Obs.: Não será aceita em nenhuma hipótese a complementação da documentação
fora do prazo de inscrição.
4. DO PROCESSO DE SELEÇÃO:
4.1 A Seleção Simplificada para Tutor Presencial será realizada por meio de Análise
Curricular.
4.2 A pontuação do candidato resultará do somatório das notas obtidas na prova de títulos.
4.3 Como critérios de desempate será considerado, na sequência, ter comprovada
experiência em educação à distância, ser pós-graduado e ser o candidato mais com mais
idade.
5. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:
5.1. O tutor selecionado para as atividades do curso deverá ter disponibilidade para
viagens durante o período da semana e aos sábados para as capacitações.
5.2. O tutor tem como atribuição desenvolver as atividades pertinentes, conforme anexo 3,
de acordo com o calendário acadêmico do curso, numa jornada de 20 horas semanais de
trabalho. As atividades presenciais nos polos acontecerão preferencialmente aos finais de
semana.
5.3. Os candidatos deverão consultar a documentação geral sobre os referenciais de
qualidade para os cursos superiores a distância e informações sobre o programa da
Universidade Aberta do Brasil vide (www.mec.gov.br; www.uab.capes.gov.br).
5.5. O período de duração/validade do Processo Seletivo Simplificado para Seleção de
Tutores Presenciais (Processo Seletivo Simplificado Nº 26/2012) será de 06 (seis) meses.
5.6 Caso a Comissão ou Direção do CEAD verifique a falsidade de qualquer documento, o
candidato classificado e convocado será imediatamente desligado da seleção e do
programa UAB, mesmo que já esteja em pleno exercício das atividades, e estará sob pena
de responsabilidade.
5.7. Os casos omissos serão resolvidos pela comissão de seleção.

Teresina, 13 de setembro de 2012.

Prof. Dr. Gildásio Guedes Fernandes
Diretor Geral do CEAD

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 26/2012
ANEXO 1 – MODELO DE CURRÍCULO

Os currículos preferencialmente deve ser no modelo da plataforma Lattes, sendo que
devem constar apenas os itens:
1. Dados pessoais (identificação completa do candidato);
2. Formação acadêmica/Titulação;
3. Atividades científicas/artísticas/técnicas relacionada com a função (aqui
podem ser colocados artigos publicados, livros ou capítulos de livros publicados ou
apresentações de trabalhos em congressos);
4. Atuação profissional (aqui devem ser colocadas as experiências docentes do
candidato. Apenas as experiências docentes relevantes para a seleção);
5. Qualificação profissional (coloque aqui cursos na área de ensino à distância.
Apenas contam pontos cursos de qualificação na área de ensino à distância e não contam
pontos cursos apenas feitos à distância).

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 26/2012
ANEXO 2 - ATRIBUIÇÕES DO TUTOR PRESENCIAL
Atribuições:
• Mediar a comunicação de conteúdos entre o professor e os cursistas;
• Acompanhar as atividades discentes, conforme o cronograma do curso;
• Apoiar o professor da disciplina no desenvolvimento das atividades docentes;
• Manter regularidade de acesso ao AVA e dar retorno às solicitações do cursista no
prazo máximo de 24 horas;
• Estabelecer contato permanente com os alunos e mediar as atividades discentes;
• Colaborar com a coordenação do curso na avaliação dos estudantes;
• Participar das atividades de capacitação e atualização promovidas pela Instituição
de Ensino;
• Elaborar relatórios mensais de acompanhamento dos alunos e encaminhar à
coordenação de tutoria;
• Participar do processo de avaliação da disciplina sob orientação do professor
responsável;
• Apoiar operacionalmente a coordenação do curso nas atividades presenciais nos
pólos, em especial na aplicação de avaliações.

.

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 26/2012

ANEXO 3 - REQUERIMENTO DE INSCRIÇÃO

Eu,_____________________________________________ residente e domiciliado em
_________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Telefone________________________________________________________________
E-mail_____________________________________________________, venho requerer
minha inscrição na seleção para tutores presenciais do Curso Pedagogia do Centro de
Educação Aberta e a Distância da Universidade Federal do Piauí, conforme consta do
Processo Seletivo Simplificado de Nº 26/2012- CEAD/UFPI.
( ) Tutor Presencial - Polo __________________________
Nestes termos, peço deferimento.

Local e data: _______________________, ____/_______/2012

___________________________________________
Assinatura do Candidato

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 26/2012
ANEXO 4 – DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE

Eu________________________________ residente e domiciliado em ________________
na

_________________Nº______________

Complementação

Bairro

___________________

________________________________________.

(_________________________________)

Telefone

e-Mail___________________________

Declaro que disponho de 20 horas semanais para dedicar-me ao Trabalho de Tutoria
Presencial para o desenvolvimento de atividades pedagógicas e de tutoria inclusive aos
sábados de acordo com a necessidade do Curso de Pedagogia/EaD do Centro de
Educação Aberta e a Distância da Universidade Federal do Piauí.

Local: Data:________________________, ___/___/2012

________________________________________
Assinatura do Candidato

