
UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS

FACULDADE DE EDUCAÇÃO - TERRITÓRIOS, EDUCAÇÃO INTEGRAL E
CIDADANIA (TEIA)

EDITAL 001/2015

 PROCESSO DE SELEÇÃO DE TUTORES À DISTÂNCIA 

O Grupo Territórios, Educação Integral e Cidadania – TEIA/FAE/UFMG – faz saber
que,  no período de 26 de novembro a 02 de dezembro de 2015,  estarão  abertas  as
inscrições  para  o  Processo  de  Seleção  de  5  (cinco)  tutores,  que  realizarão  o
acompanhamento  das  disciplinas  oferecidas  no  Curso  de  Atualização  “Docência  na
Educação  Integral”, na  modalidade  à  distância,  em  Belo  Horizonte,  MG,  sob  a
coordenação do Grupo TEIA, com o apoio do Ministério da Educação (MEC).

1. DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

1.1. O presente documento rege o processo de seleção de tutores à distância do Curso
de Atualização  Docência na Educação Integral  ofertado pelo Grupo Territórios,
Educação Integral e Cidadania da Faculdade de Educação da UFMG (TEIA/FAE).

1.2. O Processo de Seleção será regido pelas regras estabelecidas neste documento e
executado pelo Grupo Territórios, Educação Integral e Cidadania da Faculdade de
Educação da UFMG (TEIA/FAE).

1.3. A atuação do tutor(a) não gerará quaisquer vínculos empregatícios com a UFMG,
sendo sua atribuição e remuneração definidas de acordo com o Sistema Integrado
de Monitoramento e Educação de Controle (SIMEC).

1.4. O  candidato  que,  por  qualquer  motivo,  deixar  de  atender  às  normas  e  às
recomendações  estabelecidas  será  automaticamente  eliminado  do  processo  de
seleção. 

1.5. Os candidatos classificados em posições excedentes poderão ser chamados caso
haja desistência ou caso seja constatada a inaptidão de um ou mais dos candidatos
selecionados.

2. DA CARGA HORÁRIA E REMUNERAÇÃO

2.1. Os tutores selecionados deverão cumprir 20 horas semanais, incluindo algumas
atividades nos finais  de semana e participação em reuniões às sextas-feiras no
período  da  tarde,  sob  a  responsabilidade  da  Coordenação  do  TEIA,  da
Coordenação de Tutoria do Curso ao qual estarão vinculados

2.2.  O Tutor à distância receberá bolsa mensal no valor de R$765,00 (SETECENTOS
E SESSENTA E CINCO REAIS).

2.3. A duração da bolsa será de seis meses, iniciando no ano de 2016.

3. REQUISITOS
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3.1.  O candidato deverá possuir  o seguinte  vínculo profissional  ou acadêmico:  estar
vinculado ao setor público (servidor público de qualquer esfera administrativa) ou ser
aluno de programa de pós-graduação stricto sensu (mestrado ou doutorado) reconhecido
pela CAPES (conforme ofícios circulares 20/2011 e 21/2011 da DED/CAPES).

3.2- De acordo com a portaria conjunta CAPES/CNPq de 12 de dezembro de 2007, aos
bolsistas da CAPES e do CNPq, matriculados em programas de pós-graduação do país,
selecionados para atuar nas instituições públicas de ensino superior como tutores do
sistema UAB, terão as respectivas bolsas de estudo preservadas pelas duas agências,
pelo  prazo  da  sua duração regular.  Ressalta-se,  porém, que o candidato  não poderá
acumular mais de uma bolsa de tutoria de acordo com a Lei Federal nº 11.273, de 06 de
fevereiro de 2006.

3.3. Ter disponibilidade para trabalhar 20 horas semanais, bem como ter disponibilidade
para participação em atividades presenciais, incluindo finais de semana e participação
em reunião semanal de efetivo trabalho;

4. PERFIL DO TUTOR

Espera-se que o candidato tenha:

4.1-. Conhecimentos e habilidades no uso de recursos informático, ambiente virtual e
plataforma Moodle;

4.2.  Experiência  com  Educação  a  Distância  –  EAD,  sendo  desejável  experiência
profissional como tutor (a).

4.3.  Conhecimento  e  familiaridade  com  a  discussão  realizada  acerca  de  Educação
Integral no Brasil
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5. DO NÚMERO DE VAGAS 

5.1-O número total de vagas é de 5 (cinco);

5.2-O número de tutores poderá ser reduzido, caso não haja matrícula de, pelo menos,
50 (quarenta) alunos em cada turma.

6. DOS PROCEDIMENTOS PARA A INSCRIÇÃO NO PROCESSO SELETIVO

6.1-Para realização da inscrição, o candidato ao Processo Seletivo deverá observar os
seguintes procedimentos:

6.2-   A inscrição  poderá ser  realizada  enviando os  dados solicitados  para o email
docenciateia@gmail.com  ou  pessoalmente  na  sala  do  TEIA,  localizada  na
Universidade Federal de Minas Gerais, Faculdade de Educação, Sala 1667 – Campus
Pampulha – Av. Antônio Carlos, 6627 – Pampulha – CEP: 31.270-901.

6.3-No  ato  da  inscrição  o  candidato  deverá  enviar  ou  entregar  os  seguintes
documentos:

6.3.1- Formulário Padrão de Inscrição (anexo I)- 

6.3.2- Cópia do comprovante de matrícula de pós-graduação ou
comprovante  que  possui  vínculo  empregatício  com  o  setor
público de qualquer esfera;

6.3.3- – Currículo lattes;

6.3.4- - Cópia de documento de identidade com foto;

6.3.5-- Cópia do CPF.

6.4- São condições  para a inscrição conhecer e estar de acordo com as exigências
contidas neste documento.

6.5-  Constatada  a  falta  ou irregularidade  de qualquer  documento,  o  candidato  será
automaticamente excluído do Processo de Seleção.

7- DO PROCESSO SELETIVO
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7.1-O processo será dividido em duas fases de caráter eliminatório: 1º etapa: Seleção
de Currículo. 2º etapa: Entrevista com os(as) candidatos(as);

7.2- A relação de candidatos (as) classificados(as) para 2º fase será divulgado no site
www. http://teiaufmg.com.br/ ;

7.3-  As entrevistas  serão realizadas  dia  04 de dezembro de 2015 na Faculdade  de
Educação/FaE/UFMG;

7.4-  O  candidato  selecionado  que  não  comparecer  no  dia  e  hora  marcados  será
automaticamente eliminado do processo de seleção. 

8-DA DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS FUNÇÕES

8.1- Todos os candidatos selecionados terão, obrigatoriamente, que participar do Curso
de Capacitação de Tutores a ser realizado  pelo grupo TEIA/UFMG

8.2- O tutor terá como atribuições gerais:

  Auxiliar o aluno na compreensão dos objetivos do curso,
de sua estruturação e da metodologia à distância;

 Conhecer  o  Projeto  Pedagógico  do  Curso,  sua
organização,  estrutura  e  funcionamento,  o  material
didático  das  disciplinas  e  o  sistema  de  tutoria  da
Universidade;

 Orientar  o  aluno,  enfatizando  a  autonomia,  a
responsabilidade e a autoimagem positiva;

 Orientar os alunos nas aulas práticas, no uso de biblioteca,
nas atividades em grupo, e em recursos virtuais colocados
à disposição pela Coordenação do Curso;

 Providenciar,  juntamente com o Coordenador do Curso,
os  Coordenadores  dos  Tutores,  a  logística  necessária  à
realização de eventos presenciais. 

 Participar  dos  encontros  presenciais  previstos  e
programados pela Coordenação do Curso;

 Manter contato com o Coordenador do Curso e com os
Coordenadores  dos  Tutores  informando-os  sobre  o
desenvolvimento dos alunos, as dificuldades encontradas,
a pertinência e adequação dos materiais instrucionais, das
atividades de aprendizagem e do sistema de comunicação;

 Encaminhar  relatórios  ao  Coordenador  do  Curso  e  aos
Coordenadores  dos  Tutores,  contendo  registro  da
participação  dos  alunos,  de  suas  principais  dúvidas  e
dificuldades em relação aos tópicos das disciplinas e ao
material  didático  e  respectivas  orientações  e  outros
relatórios solicitados pelos Coordenadores dos Tutores;
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 Subsidiar a avaliação do material didático e do ambiente
de aprendizagem sugerindo mudanças para a melhoria de
sua eficiência.
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2.3.1. DO RESULTADO FINAL

2.4. Os candidatos  serão classificados de acordo com a ordem decrescente da nota
final obtida.

2.5. Em  caso  de  empate  entre  candidatos,  tem  preferência,  sucessivamente,  o
candidato que tiver:

2.5.1.  Mais experiência em educação à distância;

2.5.2. Maior idade.

3. DA PUBLICAÇÃO DO RESULTADO FINAL

3.1. O resultado final será divulgado no site www. http://teiaufmg.com.br/

4. DA COMISSÃO EXAMINADORA

4.1. A  Comissão  Examinadora  será  composta  por  formadores  designados  pelo
Coordenador do Curso.

5. DO DIREITO A RECURSO

5.1.  O recurso será julgado pela Banca Examinadora do Processo Seletivo.

5.2.  O recurso deverá ser interposto no prazo de 03 (três) dias úteis a contar da data de
divulgação do resultado no site.

5.3.  O recurso deverá ser entregue ou encaminhado, via Sedex, ao Grupo Territórios,
Educação  Integral  e  Cidadania  –  TEIA/FAE/UFMG,  Universidade  Federal  de
Minas  Gerais,  Faculdade  de  Educação,  Sala  1667 –  Campus  Pampulha  –  Av.
Antônio Carlos, 6627 – Pampulha – CEP: 31.270-901.

5.4.  O recurso deverá conter o nome do candidato e a justificativa do que motivou a
insatisfação do reclamante e deverá ser postado até o terceiro dia útil da data de
divulgação dos resultados.

5.5.  O resultado do julgamento será disponibilizado nos sites www.fae.ufmg.br/teia,
no prazo de até  05 (cinco)  dias,  a  contar  da data  imediata  da divulgação  dos
resultados. 

6. EXCLUSÃO

6.1. Será excluído do processo seletivo ou de qualquer uma de suas etapas o candidato
que:

6.1.1.  Preencher com dados incorretos e inverídicos a ficha de
inscrição.

6.1.2.  Deixar de apresentar os documentos solicitados no prazo
estabelecido.

7. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

7.1. O prazo de validade do processo seletivo será de 12 (doze) meses, a contar da data
de publicação do resultado final, podendo ser prorrogado por igual período.
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7.2. Inexatidão das declarações, irregularidades de documentos ou outras constatadas
no decorrer do processo, ou posteriormente, eliminará o candidato, anulando-se
todos os atos decorrentes a sua inscrição.

7.3.  É de inteira responsabilidade do candidato o fornecimento de informações e a
atualização de seu endereço residencial durante o processo de seleção. O Grupo
Territórios,  Educação  Integral  e  Cidadania  –  TEIA/FAE/UFMG  não  se
responsabilizará  por  eventuais  prejuízos  que  possa  sofrer  o  candidato  em
decorrência de informações incorretas ou insuficientes.

7.4.  Os casos omissos serão resolvidos pelo TEIA/FAE/UFMG no que diz respeito à
realização da Seleção.

7.5.  O TEIA/UFMG reserva-se o direito de cancelar, anular ou adiar o Concurso por
motivo de força maior ou por baixo número de candidatos inscritos, a critério do
próprio Centro, dando ampla divulgação de seus atos e de eventuais providências
a serem tomadas pelos candidatos que já tenham efetivado sua inscrição.

7.6.  Os  documentos  apresentados  pelos  candidatos  não  aprovados  poderão  ser
retirados pelo próprio candidato ou por procurador no TEIA até 60 (sessenta) dias
contados  a  partir  do  término  do  período  de  recurso.  Decorrido  o  prazo,  os
documentos serão reciclados.

Informações  adicionais  poderão  ser  obtidas  pelos  endereços  eletrônicos
docenciateia@gmail.com

Belo Horizonte, 25 de novembro de 2015.
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ANEXO I

FICHA DE INSCRIÇÃO

Nome Completo

Número do CPF

Sexo Data de Nascimento 

N° documento de identificação Tipo documento de identificação 

Data de Emissão do documento Órgão Expedidor do documento 

Unidade Federativa Nascimento Município Local Nascimento 

Estado Civil
(  ) Solteiro (a)                     (  ) Casado (a)                  (  ) Separado (a) 

(  ) Divorciado (a)                (  ) Viúvo (a)                      (  ) União Estável

Nome do Pai 

Nome da Mãe

Endereço para Contato 

1. Endereço Residencial

2. Número 3. Bairro 4. CEP

5. Unidade Federativa 6. Município 

7. Código DDD 8. Telefone de contato 9. Telefone celular

10. E-mail de contato

Dados da Formação em Nível Superior 

11. Curso Superior Concluído ou em 
andamento

Período: 

12. Nome da Instituição que cursa ou curso a 
Graduação

13. Curso de Pós-Graduação concluído ou em 
andamento 

Sim (  )           Não (   )

Caso positivo, especificar:

14. Nome da Instituição em que cursa ou cursou a 
Pós-Graduação

15. Leciona atualmente em alguma escola?
Sim (  )           Não (   )

Caso positivo, especificar : 

Vinculação

16. Vinculação

(    ) aluno de pós-graduação stricto sensu (mestrado ou doutorado)
(    ) servidor público. Funçâo: __________________________

Informações adicionais

17. Experiência anterior como tutor de cursos à 
distância

Sim (  )           Não (   )

Caso positivo, especificar:

18. Possui notebook ou netbook pessoal Sim (  )           Não (   )

19. Currículo Atuação profissional atual:

Atuação profissional anterior:

Carga horária de trabalho atual: 

Experiência como aluno (se já foi bolsista de algum projeto, se fez iniciação científica,
etc)
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20. Carta de intenção (escreva em no máximo 20 
linhas porque está se candidatando a tutor e qual
sua expectativa).
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