
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE GOIÁS - UEG

UNIDADE UNIVERSITÁRIA DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA - UnUEAD

Edital Nº   001/2013  

Estabelece  as  normas  do  Processo  Seletivo  Simplificado  de  
Tutores  de  Estágio  Supervisionado  para  os  cursos  de  
Licenciatura  em  Ciências  Biológicas,  Licenciatura  em 
Informática,  Licenciatura  em  História  e  Bacharelado  em 
Administração  Pública,  na  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 Seletivo Simplificado de Tutores de Estágio Supervisionado para os 

cursos de Licenciatura em Ciências Biológicas,  Licenciatura em Informática, 

Licenciatura  em  História  e  Bacharelado  em  Administração  Pública,  na 

modalidade de Educação a Distância.

1. DAS VAGAS 
O  Tutor  de  Estágio  Supervisionado  ficará  disponível  no  Polo  de  Apoio 

Presencial da UAB do município, para o qual se inscreveu, devendo residir na 

cidade e/ou região em um raio de, no máximo, 50 km distante do Polo UAB.

1.1. Serão selecionados candidatos a Tutores de Estágio Supervisionado que 

tenham vínculo como funcionário em órgãos públicos municipais, estaduais ou 

federais, para preenchimento de vagas, conforme os quadros abaixo:



Quadro 1: Vagas Tutor de Estágio Supervisionado em Administração Pública

Cidade do Polo UAB Tutor de Estágio Cadastro de Reserva

Águas Lindas de Goiás 02 02

Catalão 01 01

Formosa 02 02

Mineiros 02 02

Uruaçu 02 02

Total Geral 09 09

Quadro  2:  Vagas  Tutor  de  Estágio  Supervisionado  de  Licenciatura  em  Ciências 
Biológicas 

Cidade do Polo UAB Tutor de Estágio Cadastro de Reserva

Aparecida de Goiânia 1 1

Formosa 1 1

Total Geral 2 2

Quadro 3: Vagas Tutor de Estágio Supervisionado de Licenciatura em Informática

Cidade do Polo UAB Tutor de Estágio Cadastro de Reserva

Aparecida de Goiânia 05 05

Goianésia 01 01

 Inhumas 01 01

Itumbiara 01 01

Minaçu 01 01

Posse 01 01

Rio Verde 02 02



São Miguel do Araguaia 02 02

Uruana 02 02

Total Geral 16 16

Quadro 4: Vagas Tutor de Estágio Supervisionado de Licenciatura em História

Cidade do Polo UAB Tutor de Estágio Cadastro de Reserva

Alexânia 01 01

Itumbiara 01 01

 Rio Verde 01 01

São Miguel do Araguaia 01 01

Minaçu 01 01

Total Geral 05 05

2. DA INSCRIÇÃO
2.1. Período de inscrição: 28 de fevereiro a 08 de março de 2013, via formulário 

disponível no anexo I, deste edital.

2.2. Das condições gerais de inscrição para Tutor de Estágio Supervisionado:

a) Curriculum Lattes (versão resumida);

b) Disponibilidade de trabalho, com carga horária mínima de 20 (vinte) 

horas semanais;

c) Domínio e experiência quanto ao conteúdo proposto para o Curso;

2.2.1.  Para  os  cursos  de  Bacharelado  e  Licenciatura,  disponibilidade  para 

acompanhar in loco os acadêmicos nos locais de realização do estágio;

2.2.2. Disponibilidade para participar dos cursos de capacitação ao exercício da 

função de tutor de estágio, grupos de estudos, trabalhos e encontros definidos 

pela Coordenação de Curso e Coordenação de Polo;



2.2.3.  Conhecimentos  em  informática:  editor  de  texto,  internet (pesquisa  e 

ferramentas  de  interação,  e-mail,  chats,  fórum)  e  demais  recursos  básicos 

(montar planilhas no excel; estruturar tabelas no word, gerar arquivos em .pdf e 

outros);

2.2.4. Disponibilidade para participar dos encontros presenciais nos polos em 

dias e horários marcados pela Coordenação de Curso e Coordenação de Polo.

2.3. Das condições específicas para o Tutor de Estágio Supervisionado: 

Além dos  pré-requisitos  estabelecidos  no  item anterior,  o  Tutor  de  Estágio 

Supervisionado deve:

a) 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;

b) Ter disponibilidade para cumprir a carga horária mínima de 20 (vinte) 

horas semanais, no polo da UAB, distribuídas em horários alternados, 

definidos em calendário pelo coordenador do curso;

c) Ter  disponibilidade  para  participar  dos  encontros  presenciais  que 

acontecerão, em dias e horários definidos pela Coordenação de Curso, 

conforme  calendário  acadêmico.  Os  encontros  presenciais  poderão 

acontecer  no  período  matutino,  vespertino  e/ou  noturno,  conforme 

agendamento  das atividades no polo,  definidas pelo  Coordenador do 

Curso e Coordenador do Polo;

d) Conhecer a formação acadêmica do curso ao qual se inscreveu (saber 

sobre as disciplinas que compõem a matriz curricular de forma ampla).

2.4. Dos  portadores  de  necessidades  especiais:  pessoas  com 

necessidades especiais, permanentes ou eventuais é assegurado o direito de 

requerer  condições  especiais  para  participar  do  processo  simplificado  de 

seleção e deverão requerê-las, no formulário de inscrição, especificando sua 



situação e a condição especial necessária de acordo com a  Lei n° 7.853 de 24 

de outubro de 1989.

3. DA SELEÇÃO
A seleção dos candidatos será constituída por duas etapas:

3.1. Etapas de seleção:

3.1.1. 1ª Etapa: A primeira etapa é classificatória e consta da análise do 

Curriculum Lattes  do candidato.  Serão pré-selecionados candidatos  de 

acordo com o estabelecido no item 2.2 e suas alíneas. A divulgação dos 

selecionados  será  disponibilizada  no  site da  UnUEAD  - 

www.unuead.ueg.br e,  também,  no  respectivo  polo  UAB  a  qual  se 

inscreveu no dia 11 de março 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            Pontos
Doutorado Completo 15 (quinze) pontos

Mestrado      Completo 10 (dez) pontos

Especialização em Educação 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)

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

Experiência na plataforma 
MOODLE

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

http://www.unuead.ueg.br/


3.1.2. 2ª Etapa: A segunda etapa é classificatória e se refere à Entrevista 
do  candidato,  que  será  feita  pela  Coordenação  de  polo  ao  qual  o 

candidato se inscreveu. A data será divulgada no site da UnUEAD, no dia 

12 de março de 2013;

3.1.2.1  A entrevista terá caráter eliminatório;

3.1.2.2 No ato da entrevista, o candidato deverá comparecer munido dos 

documentos comprobatórios do currículo lattes;

3.1.2.3 A entrevista será realizada nos Polos de apoio Presencial;

3.1.2.4 Durante a entrevista,  serão atribuídas notas de 0 (zero)  a  100 

(cem) pontos, de acordo com os seguintes critérios:

a) arguição sobre o curriculum vitae apresentado pelo candidato. (40%)

b) comunicabilidade e disponibilidade para realização do trabalho de 
tutoria e das atividades pertinentes a ele. (20%)

c) conhecimento sobre a área. (40%)

3.1.2.5 A nota final é a soma das notas do candidato na primeira e 
segunda etapas dividido por dois;

NF = (PE + SE)

           2

3.1.2.6 Ocorrendo empate na pontuação será dada preferência ao 
candidato com idade igual ou superior a 60;

3.1.2.7 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 seqüência 
seguinte:

1º) Experiência em Educação à Distância;

2º) Maior Titulação.



3.1.2.8 A classificação do candidato não assegura o ingresso automático 

na função para a qual se habilitou, mas apenas a expectativa de nela ser 

investido.  A  UnUEAD/UEG/UAB  reserva-se  o  direito  de  chamar  os 

habilitados na medida do surgimento das necessidades;

3.1.2.9  Caberá recurso quanto à pontuação atribuída ao candidato na 

prova de Curriculum Vitae ou por razões de ilegalidade e de mérito.  O 

recurso  deve  ser  interposto  à  Coordenação  do  Polo  UAB, 

exclusivamente  pelo  candidato,  no  prazo  de  24  horas  a  contar  da 

publicação dos resultados e deverão:

a) Conter o nome e o número do CPF do candidato;

b) Ser devidamente fundamentado.

3.1.2.10 Os recursos que não estiverem de acordo com o disposto 

acima ou que forem apresentados fora do prazo estabelecido serão 

liminarmente indeferidos;

3.1.2.11 Não haverá revisão de entrevista.

3.1.2.12 Será automaticamente eliminado do processo de seleção o 

candidato que:

1º) Não tiver vínculo empregatício em órgãos públicos 

municipais, estaduais ou federais;

2º) Que possuir grau de parentesco de até 3º grau com outra 

pessoa que já esteja vinculada a algum programa da 

UEG/UnUEAD/UAB; 

3º) Que já receba bolsa CAPES.

4. DO RESULTADO:
O resultado do processo simplificado de seleção será divulgado no site  da 

UnUEAD - www.unuead.ueg.br e nos Polos UAB, no dia 15 de março de 2013, 

a partir das 17:00 horas.

http://www.unuead.ueg.br/


Serão  convocados  para  atuarem como  Tutores  de  Estágio  Supervisionado, 

conforme as vagas disponíveis neste Edital. Os demais candidatos farão parte 

do  Cadastro  de  Reserva  da  UnUEAD,  podendo  ser  convocados  para  o 

exercício da mesma função a que se destina este edital. O cadastro de reserva 

dos candidatos inscritos e aprovados no processo seletivo terá validade de 12 

meses.

5. DO PERFIL E ATRIBUIÇÕES DOS TUTORES
5.1. Tutor de Estágio Supervisionado

5.1.1. Perfil do Tutor de Estágio Supervisionado:

a) Para os cursos de Licenciatura em Ciências Biológicas, Licenciatura em 

Informática e Licenciatura em História, os inscritos devem ser licenciados 

na respectiva área ou afins a que se inscreveu e ter experiência docente; 

para  o  Bacharelado  em  Administração  Pública  ter  formação  superior, 

preferencialmente,  na  área  de  administração  ou  áreas  afins  (Ciências 

Contábeis, Ciências Econômicas, Direito e outros); 

b) Ser especialista, mestre ou doutor na área específica a que o candidato 

se inscreveu ou áreas afins;

c)  Ter  domínio  em editor  de texto,  internet  (pesquisa e ferramentas de 

interação, chats, fórum) e demais recursos de informática;

d) Ter habilidade comunicativa (oral e escrita), no processo de orientação 

dos alunos, além de dinamismo e proatividade;

e) Ter disponibilidade de horários para realizar,  in loco, a supervisão dos 

acadêmicos, nos locais de estágio;

f) Ter conhecimento básico em metodologia de pesquisa científica como: 

elaboração de projetos,  estrutura de relatório e conhecimento da ABNT 

vigente;



g) Ter disponibilidade para cumprir a carga horária mínima de 20 (vinte) 

horas semanais, no polo da UAB, distribuídas em horários presencial e a 

distância definidas pela Coordenação de Curso.

5.1.2.  Atribuições  do  Tutor  de  Estágio  Supervisionado

a) Mediar  a  comunicação  de  conteúdos  entre  a  coordenação  e  os 

estudantes;

a) Orientar  e  acompanhar  as  atividades  discentes,  relativas  ao  estágio 

supervisionado,  conforme  o  calendário  acadêmico  do  curso;  

b) Manter regularidade de acesso ao Ambiente Virtual de Aprendizagem - 

AVA e responder às solicitações dos alunos no prazo máximo de 24 

horas;  

c) Estabelecer contato permanente com os alunos e mediar as atividades 

discentes  com  a  concedente;  

d) Colaborar  com a coordenação do curso na avaliação dos estudantes 

que  estiverem  realizando  o  estágio  supervisionado;  

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  relativas  ao  estágio  supervisionado,  nos  polos  e  nas 

concedentes,  em  especial,  no  acompanhamento  das  atividades  do 

estágio.  

6. BOLSAS: 



Os  tutores  de  estágio  supervisionado  farão  jus  a  três  cotas  de  bolsas  da 

CAPES por  semestre letivo  de 2013,  no valor  de R$ 765,00 (setecentos  e 

sessenta  e  cinco  reais),  para  atuarem  nos  cursos  de  Licenciatura  em 

Informática, Licenciatura em História e Bacharelado em Administração Pública 

na Modalidade a Distância. 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.

7. DOS CASOS OMISSOS

Os casos omissos, neste edital, serão resolvidos pela direção da UnUEAD.

Prof. Dr. Francisco Alberto Severo de Almeida
Diretor Educacional


