
Edital Nº 004/2013

Estabelece  as  normas  do  Processo  de  Seleção  de  Tutores 
Presenciais  e  Tutores  a  Distância  para  os  cursos  de 
Licenciatura  em  Ciências  Biológicas,  Licenciatura  em 
Computação  e  Licenciatura  em  História,  modalidade  de 
Educação  a  Distância,  em  parceira  com  a  Universidade 
Aberta do Brasil – UAB.

A Universidade Estadual de Goiás - UEG, por intermédio da Unidade Universitária de 

Educação a Distância - UnUEAD, torna pública a realização do Processo de Seleção de Tutores 

Presenciais  e  Tutores  a  Distância  para  os  cursos  de  Licenciatura  em  Ciências  Biológicas, 

Licenciatura em Computação e Licenciatura em História, modalidade de Educação a Distância.

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

1.1. A execução do Processo de Seleção será de responsabilidade técnica e operacional da Unidade 

Universitária  de  Educação  a  Distância  em  parceria  com  os  Polos  de  Apoio  Presencial  da 

Universidade  Aberta  do Brasil  (UAB) para onde se dispõem as  vagas  enunciadas  no item 2.5, 

conforme convênio celebrado entre as partes, obedecidas as normas deste Edital.

1.2. O Processo de Seleção destina-se a selecionar candidatos ao provimento de vagas para a função 

de Tutor Presencial e Tutor a Distância para os Cursos de Licenciatura em Ciências Biológicas, 

Licenciatura  em Computação  e  Licenciatura  em História  a  serem lotados  nos  Polos  UAB dos 

municípios participantes, conforme discriminado nos quadros I, II e III.

1.3. O tutor presencial ficará sediado no município para o qual se inscrever e, o tutor a distância 

ficará sediado na Unidade Universitária de Educação a Distância - UnUEAD em Anápolis. 

1.4. O Processo de seleção para a função de que trata este Edital compreenderá de três etapas, de 

caráter classificatório e eliminatório, para aferir conhecimentos e habilidades, mediante a Análise 

Curricular, Curso de Capacitação e realização de Entrevista Técnica.

1.5. As Entrevistas Técnicas do Processo Seletivo serão realizadas no polo UAB no município para 

o qual  o  candidato  a  Tutor  Presencial  se  inscrever  e  na UnUEAD para o candidato  a  Tutor  a 
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Distância.

1.6. Os horários mencionados no presente Edital obedecerão ao horário oficial de Brasília – DF, 

seguindo o cronograma abaixo:

CRONOGRAMA

DATA ATIVIDADE LOCAL

29 de maio de 2013 Publicação do Edital de Abertura Internet, no site 
www.unuead.ueg.br

03 a 21 de junho de 2013 Período de inscrições Internet, no site 
www.unuead.ueg.br

24 de junho de 2013 Confirmação das inscrições Internet, no site 
www.unuead.ueg.br

25 de junho de 2013 Divulgação das inscrições realizadas Internet, no site 
www.unuead.ueg.br

26 a 30 de junho de 2013 Realização  da  1ª  etapa  –  Análise 
Curricular

Membros Ad hoc da Comissão 
de Seleção

02 de julho de 2013
Divulgação  dos  classificados  para  2ª 
etapa  -   Curso  de  Capacitação  em 
tutoria

Internet, no site 
www.unuead.ueg.br

03 de julho de 2013 Interposição de Recurso para 1ª etapa Internet, pelo e-mail 
tutoria.unuead@ueg.br

04 de julho de 2013 Divulgação  do  resultado  final  da  1ª 
etapa - Análise Curricular

Internet, no site 
www.unuead.ueg.br

09 a 22 de julho de 2013 Realização  da  2ª  etapa  –  Curso  de 
Capacitação em Tutoria

Internet, no site 
www.extensa  o.unuead.ueg.br  

25 de julho de 2013 Divulgação  do  resultado  do  curso  de 
capacitação

Internet, no site 
www.unuead.ueg.br

26 de julho de 2013 Publicação do Cronograma da 3ª etapa 
-  Entrevista Técnica

Internet, no site 
www.unuead.ueg.br

29 de julho a 03 de 
agosto de 2013

Realização  da  3ª  etapa  –  Entrevista 
Técnica Polos UAB  

06 de agosto de 2013 Divulgação do resultado final Internet, no site 
www.unuead.ueg.br
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2. DA NATUREZA E DAS CONDIÇÕES DA FUNÇÃO DE TUTOR 

2.1. PERFIL DO CANDIDATO A TUTOR

Diploma,  devidamente  registrado,  de  conclusão  de  curso  de  graduação  em  nível  de 

Licenciatura e/ou Bacharelado para a área de formação do curso para qual pleiteia a vaga, fornecido 

por instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC. Certificado de especialista e/ou Diploma 

de mestre ou doutor na área específica, bem como:

a)  Ter disponibilidade para cumprir a carga horária mínima de 20 (vinte) horas semanais, 

distribuídas  em  horários  presencial  e  no  ambiente  virtual  de  ensino  e  aprendizagem  (AVEA) 

conforme deliberações da Coordenação de Curso.

b) Ter disponibilidade para participar dos encontros presenciais em dias e horários divulgados 

em calendário acadêmico do curso, ou sempre que convocado pela Coordenação do Curso; 

c)  Para o tutor presencial, residir na cidade e/ou região do polo, para o qual se inscreveu, cuja 

cidade esteja em um raio de, no máximo, 50 km de distância;

d) Para o tutor a distância, residir na cidade de Anápolis ou em cidade próxima, no máximo, 

60 km de distância;

e) Ter disponibilidade para inteirar-se dos conteúdos das disciplinas que compõem a matriz 

curricular do Curso a qual pleiteia a vaga de Tutor.

f) Ter habilidade comunicativa (oral e escrita), no processo de orientação dos alunos, além de 

dinamismo e proatividade;

g) Ter  domínio  em editor  de  texto,  internet  (pesquisa  e  ferramentas  de  interação,  chats, 

fórum) e demais recursos de informática;

h) Ter  conhecimento  básico  em metodologia  de  pesquisa  científica  como:  elaboração  de 

projetos, estrutura de relatório e conhecimento da ABNT vigente;

2.2. DAS ATRIBUIÇÕES DO TUTOR 

a) Mediar a comunicação de conteúdos entre a coordenação, professor formador da disciplina 
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e os estudantes;

b) Orientar  e  acompanhar  as  atividades  discentes,  conforme  o  calendário  acadêmico  do 

curso;

c) Manter  regularidade  de  acesso  ao  Ambiente  Virtual  de  Ensino  e  Aprendizagem  e 

responder, obrigatoriamente, as solicitações dos alunos no prazo máximo de 24 horas;

d) Estabelecer contato permanente com os alunos e mediar as atividades discentes;

e) Participar  das  atividades  de  capacitação  e  atualização  promovidas  pela  instituição  de 

ensino;

f) Elaborar relatórios mensais de acompanhamento dos alunos e encaminhar à coordenação 

de tutoria e coordenação de curso;

g) Realizar chats e fóruns de discussão com suas turmas e com a coordenação;

h) Apoiar, operacionalmente, a coordenação do curso nas atividades presenciais nos polos 

UAB.

2.3. DA REMUNERAÇÃO DE TUTORIA

Os tutores que forem atuar nos cursos farão jus a uma bolsa mensal da CAPES, no valor de 

R$ 765,00 (setecentos e sessenta e cinco reais), durante o exercício da função. A bolsa é paga como 

benefício, de acordo com a Resolução/CD/FNDE nº 8 de 30 de abril de 2010, conforme parâmetros 

de Fomento do Sistema Universidade Aberta do Brasil – UAB.  E estão aptos a recebê-la somente 

os selecionados que tiverem vínculo com o setor público municipal, estadual, federal ou ser 

discente  de  Programas  de  Pós-Graduação  reconhecidos  pela  CAPES  ou,  ainda,  serem 

profissionais  vinculados  a  esta  IES,  em conformidade com as  recomendações  contidas  no 

Ofício  Circular  20/2011 –  DED/CAPES de 15 de  dezembro de  2011 e  a  complementação 

dispostas no Ofício Circular 21/2011 – DED/CAPES, de 16 de dezembro de 2011 de que “a 

determinação de que os tutores do Sistema UAB tenham vínculo com o setor público tem 

procedência em recomendação da Consultoria Jurídica do Ministério da Educação que, por 

sua vez, atende a determinação dos órgãos de controle do Governo Federal.
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2.4. DA JORNADA DE TRABALHO

20  horas  semanais,  distribuídas  em horas  presenciais  e  no  ambiente  virtual  de  ensino  e 

aprendizagem conforme especificidade e determinação da coordenação do curso.

2.5. DAS VAGAS: 

     Estão distribuídas, conforme os quadros abaixo:

Quadro I: Curso de  Licenciatura em Ciências Biológicas

Vagas Tutor a Distância e Presencial
Cidade (polo) Tutor a 

Distância
Cadastro de Reserva 

(Distância)
Tutor Presencial Cadastro de Reserva

(Presencial)
Aparecida de 
Goiânia

4 4 4 4

Mineiros 2 2 2 2

São Simão 2 2 2 2

Total Geral 8 8 8 8

Quadro II: Curso de  Licenciatura em Computação

 Vagas Tutor a Distância e Presencial
Cidade (polo) Tutor a 

Distância
Cadastro de Reserva 

(Distância)
Tutor Presencial Cadastro de Reserva

(Presencial)
Alexânia 2 2 2 2

Alto Paraíso 2 2 2 2

Aparecida de 
Goiânia

2 2 2 2

Jussara 2 2 2 2

Mineiros 2 2 2 2

São Simão 2 2 2 2

Uruana 2 2 2 2

Total Geral 14 14 14 14
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Quadro III: Curso de  Licenciatura em História

 Vagas Tutor a Distância e Presencial 
Cidade (polo) Tutor a 

Distância
Cadastro de Reserva 

(Distância)
Tutor Presencial Cadastro de Reserva

(Presencial)
Alto Paraíso de 
Goiás

2 2 2 2

Mineiros 2 2 2 2

São Simão 2 2 2 2

Uruana 2 2 2 2

Total Geral 8 8 8 8

3. DA INSCRIÇÃO

A inscrição do candidato implicará em conhecimento prévio e na tácita aceitação das normas 

estabelecidas neste Edital.

3.1. As  inscrições  serão  efetuadas  exclusivamente  pela  internet,  no  endereço  eletrônico 

www.unuead.ueg.br, durante o período entre 12 horas do dia 03 de junho de 2013 até às 12 horas do 

dia 21 de junho de 2013.

3.2. Após o horário de encerramento das inscrições, citado no subitem anterior, o formulário de 

inscrição não estará mais disponível no site.

3.3. Para efetuar a inscrição, o candidato deverá:

a) Acessar o site, durante o período de inscrição;

b) Localizar no site o "link" correlato a Seleção de Tutores;

c) Ler atentamente o respectivo Edital e preencher corretamente o formulário de inscrição nos 

moldes previstos;

d)  Fazer  upload dos  documentos  comprobatórios  do  Currículo  Lattes  e  dos  documentos 

pessoais (CPF e RG) em arquivo digitalizado único, no formato .pdf ou compactado em um único 

arquivo (.zip ou .rar), em campos disponíveis no formulário eletrônico de inscrição;

e) Preencher os demais campos do formulário eletrônico de inscrição.

3.4. O candidato inscrito não deverá enviar cópia física de documentos à Unidade Universitária de 
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Educação  a  Distância  ou  ao  Polo  UAB  para  o  qual  se  inscreveu,  sendo  de  sua  exclusiva 

responsabilidade a correção e a veracidade dos dados cadastrais informados no ato da inscrição, sob 

as penas da lei.

3.5. A Unidade Universitária de Educação a Distância ou o Polo UAB não se responsabilizarão por 

solicitação de inscrição não recebida por motivos de ordem técnica dos computadores, falhas de 

comunicação, congestionamento das linhas de comunicação, bem como outros fatores de ordem 

técnica que impossibilitem a transferência de dados.

3.6. A Unidade Universitária de Educação a Distância, após o término das inscrições, divulgará a 

relação  com  o  nome  dos  candidatos  que  tiveram  suas  inscrições  homologadas  no  endereço 

eletrônico www.unuead.ueg.br.

3.7. Não será homologada a inscrição do candidato que:

a) Não preencher o formulário eletrônico de inscrição;

b) Prestar informações inverídicas quando do preenchimento do formulário eletrônico; 

c) Omitir  dados  ou  preencher  incorretamente  o  formulário  eletrônico,  bem  como  dados 

referentes ao Currículo Lattes.

3.8. O comprovante de confirmação de inscrição impresso, via Internet,  deverá ser mantido em 

poder  do  candidato  e  apresentado  no  Polo  UAB,  onde  se  realizará  sua  Entrevista  Técnica, 

juntamente com documento original de identificação oficial com foto.

3.9. É de responsabilidade exclusiva do candidato a obtenção do comprovante de confirmação de 

inscrição.

3.10. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS SOBRE AS INSCRIÇÕES

3.10.1. Antes de efetuar a inscrição, o candidato deverá conhecer este edital e certificar-se de que 

preenche todos os requisitos exigidos.

3.10.2. É vedada a inscrição condicional, fora do prazo de inscrições, via postal, via fax e (ou) via 

correio eletrônico.

3.10.3. Para efetuar a inscrição, é imprescindível o número de Cadastro de Pessoa Física (CPF) do 
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candidato.

3.10.4. As informações prestadas na solicitação de inscrição serão de inteira responsabilidade do 

candidato.

3.10.5. Será excluído do certame, o candidato que não preencher o formulário de forma completa e 

correta.

4. DA SELEÇÃO

A seleção dos candidatos será constituída por três etapas:

4.1. Etapas de seleção:

4.1.1. A primeira etapa é eliminatória e classificatória e consta da análise do Curriculum Lattes do 

candidato.  A  divulgação  dos  selecionados  para  a  segunda  fase  será  disponibilizada  no  site 

www.unuead.ueg.br e, também, no respectivo polo UAB a qual se inscreveu no dia 02 de julho de 

2013, a partir das 17:00 horas. Serão atribuídas notas de 0 (zero) a 100 (cem) pontos, de acordo com 

a comprovação e com os seguintes critérios:

REQUISITOS PONTUAÇÃO  
Doutorado Completo 15 (quinze) pontos
Mestrado Completo 10 (dez) pontos
Especialização  para  área  específica  ou  áreas 
afins Completo 8 (oito) pontos

Graduação 5 (cinco) pontos
Tempo  de  atuação  em  magistério  do  ensino 
superior

3 (três) pontos por ano comprovado, até o máximo de 15 
(quinze) pontos

Tempo de atuação na Educação Básica 2 (dois) pontos por ano comprovado, até o máximo de 10 
(dez) pontos

Tempo de monitoria em ensino superior 1  (um)  ponto  por  ano  comprovado,  até  o  máximo  de  5 
(cinco) pontos

Experiência em Educação a Distância (docência 
ou tutoria)

5 (cinco) pontos por ano comprovado, até o máximo de 20 
(quinze) pontos

Experiência  em  plataformas  de  Ambientes 
Virtuais de Aprendizagem 2 (dois) pontos por ano, até o máximo de 8 (oito) pontos

Publicação 1  (um)  ponto  por  publicação  em  sua  área  de  atuação 
comprovado, até o máximo de 4 (quatro) pontos
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4.1.2. Será classificado para a segunda etapa o candidato que obtiver nota igual ou superior 50,0. 

4.1.3. A segunda etapa  é eliminatória  e classificatória.  Esta  etapa  constitui-se  de um Curso de 

Capacitação  em Tutoria  (Modalidade  a  Distância):  Os candidatos  selecionados  na  fase anterior 

deverão  ser  aprovados  no Curso de Capacitação  em Tutoria  no Ambiente  Virtual  de Ensino e 

Aprendizagem. O participante do curso fará jus a um certificado de extensão de 30 (trinta) horas,  

desde que cumpra, no mínimo, 75% das atividades pedagógicas do curso e obtenha nota final igual 

ou superior a 70,0 pontos. O curso acontecerá do dia 09 ao dia 22 de julho de 2013. O resultado do 

curso de capacitação será divulgado no dia 25 de julho de 2013, a partir das 17:00 horas. 

4.1.4. A  terceira  etapa  constitui-se  de  Entrevista  Técnica do  candidato,  que  será  feita  pelos 

avaliadores da Comissão de Processo Seletivo Simplificado da Unidade Universitária de Educação 

a  Distância  da  UEG.  A  participação  na  entrevista  é  de  cunho  obrigatório  e  possui  caráter 

eliminatório.  A não participação do candidato também implicará em eliminação do processo de 

seleção.  O  cronograma  da  terceira  etapa  –  Entrevista  Técnica  será  divulgado  no  site 

www.unuead.ueg.br,  no dia 26 de julho de 2013, a partir das 17 horas;

4.2. A nota final do candidato é aquela resultante da média aritmética simples das notas obtidas na 

primeira e segunda etapas. Veja a fórmula:

NF = (AC + CCT )

2

Sendo: AC = Análise do Curriculum 
CCT = Curso de Capacitação em Tutoria

           

4.3. Ocorrendo empate na pontuação será dada preferência ao candidato com maior experiência 

profissional à função deste edital;

4.4. Conforme estabelece o art. 27, parágrafo único, da Lei n. 10.741, de 1º de outubro de 2003, na 

hipótese de não haver candidato na condição indicada no item acima e na persistência do empate, o 

desempate dar-se-á pelo maior número de pontos obtidos na sequência seguinte:
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• 1º Experiência em Educação a Distância;

• 2º Maior Titulação;

• 3º Maior Idade.

4.5. Caberá recurso quanto a pontuação atribuída ao candidato na etapa de análise curricular ou por 

razões de ilegalidade e de mérito. O recurso deve ser interposto à Comissão de Processo de Seletivo 

Simplificado da Unidade Universitária de Educação a Distância, exclusivamente pelo candidato, no 

dia 03 de julho de 2013 e deverão:

a) Conter o nome, RG, CPF e o número de inscrição do candidato;

b) Ser devidamente fundamentado.

c) Ser enviado de forma eletrônica para o e-mail : tutoria.unuead@ueg.br . Constar no campo 

assunto a seguinte informação: “Recurso Edital nº 004/2013”.

4.5.1. Os recursos que não estiverem de acordo com o disposto acima ou que forem apresentados 

fora do prazo estabelecido serão liminarmente indeferidos;

4.5.2. Não haverá revisão de Entrevista Técnica.

4.6. Será automaticamente eliminado do processo de seleção o candidato que:

a) Não tiver vínculo empregatício em órgãos públicos municipais, estaduais ou federais;

b) Que possuir grau de parentesco de até 3º grau com outra pessoa que já esteja vinculada a 

algum programa da UEG/UnUEAD/UAB; 

c) Que já receba bolsa de fomento para qualquer programa vinculado a CAPES/UAB, dada a 

impossibilidade de acúmulo de bolsas.

5. DO RESULTADO

5.1. O resultado do Processo de Seleção de Tutores Presencial e a Distância será divulgado no site 

www.unuead.ueg.br e nos Polos UAB, no dia 06 de agosto de 2013, a partir das 17:00 horas.

5.2. Os candidatos serão convocados para atuarem como Tutores, conforme sua classificação em 

relação as vagas disponíveis neste Edital.
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6. DOS CASOS OMISSOS

Os casos omissos,  neste  edital,  serão resolvidos  pela direção da Unidade Universitária  de 

Educação a Distância.
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Diretor Educacional


