
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

Universidade Federal do Pampa

EDITAL Nº 244/2020

EDITAL DE SELEÇÃO DE TUTORES DE APOIO A DISTÂNCIA

CURSO DE APERFEIÇOAMENTO EM EDUCAÇÃO DO CAMPO - REFAZENDO CAMINHOS NA REGIÃO DO PAMPA
(3ª EDIÇÃO) – UNIPAMPA

O REITOR DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, torna pública a abertura de
inscrições para a seleção de tutores para o Curso de Aperfeiçoamento em Educação do Campo - Refazendo Caminhos na
Região do Pampa (3ª Edição), conforme Registro no SIPPEE UNIPAMPA no 04.031.20 e no Processo SEI
no 23100.011202/2020-14, observadas as disposições deste Edital.

 

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

1.1. Des�na-se ao provimento de vagas existentes e à formação de cadastro de reserva para as vagas que surgirem no
decorrer do prazo de validade deste Edital, de acordo com a necessidade e o interesse do curso, a contar da data de
publicação dos resultados.

1.2. O tutor selecionado atuará em a�vidades �picas de tutoria a distância no curso objeto deste edital.

1.3. O tutor selecionado por este edital atuará, com carga horária de 20 horas semanais, no Curso de Aperfeiçoamento em
Educação do Campo – Refazendo Caminhos na Região do Pampa.

1.4. Os horários serão definidos de acordo com as necessidades específicas do curso e poderão incluir horários noturnos,
sábados e atendimentos on-line.

1.5. O candidato que, por qualquer mo�vo, deixar de atender as normas e recomendações estabelecidas será
automa�camente eliminado desta seleção.

1.6. Ao efe�var a inscrição, o candidato declara estar ciente do conteúdo deste edital e acata suas disposições na íntegra.

1.7. O presente processo sele�vo terá validade de acordo com a duração do Curso de Aperfeiçoamento em Educação do
Campo – Refazendo Caminhos na Região do Pampa (3ª Edição).

 

2. DAS VAGAS

2.1. Serão oferecidas 5 (cinco) vagas para tutoria no Curso de Aperfeiçoamento em Educação do Campo – Refazendo
Caminhos na Região do Pampa (3a Edição). Serão selecionados também suplentes para cadastro de reserva.

2.2. No caso de aumento de vagas, desistência ou desempenho considerado insuficiente de um tutor �tular, a vaga será
des�nada ao suplente.

 

3. DOS REQUISITOS BÁSICOS

3.1. Ser graduado ou estar cursando a par�r do 5o período os cursos de Educação do Campo, Pedagogia, Licenciatura em
Geografia, Licenciatura em História, Licenciatura em Ciências Humanas, Licenciatura em Letras, Licenciatura em Ciências da
Natureza, Licenciatura em Química, Física, Biologia ou áreas afins.

3.2. Ter disponibilidade de 01 (um) turno (matu�no e/ou vesper�no e/ou noturno) para atuação, totalizando carga-horária
total de 20 (vinte) horas semanais.

3.3. Ter conhecimento e habilidade na u�lização da internet e de ferramentas tecnológicas da informação e da comunicação,
em especial o Moodle.

3.4. Ter capacidade de interação com grupos sob sua supervisão, es�mulando o processo de aprendizagem.

3.5. Não poderão concorrer a este edital servidores públicos federais.

 

4. DO CARGO
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4.1. Cargo: Tutor.

4.2. Descrição das a�vidades: tutoria em curso acadêmico em nível de Aperfeiçoamento.

4.3. Regime de trabalho: 20 horas semanais.

4.4. Período de atuação: conforme necessidade do curso.

4.5. A remuneração será realizada através de bolsas mensais no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais).

 

5. DAS INSCRIÇÕES

5.1. A inscrição será gratuita e ocorrerá em formulário eletrônico disponibilizado via internet, no endereço
hps://guri.unipampa.edu.br/psa/processos/, no período definido no cronograma deste edital.

5.2. A inscrição via Internet será a única modalidade aceita para que o candidato par�cipe desta seleção.

5.3. No momento da inscrição, o candidato autodeclara ter pleno conhecimento do presente edital bem como a veracidade
das informações prestadas, observando o estabelecido no art. 299 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940
(Código Penal).

 

6. DA DOCUMENTAÇÃO

6.1. Cópia do diploma de graduação ou do histórico escolar que comprove o vínculo acadêmico, conforme descrito no item
3.1.

6.2. Currículo La�es não documentado.

6.3. Cópia dos seguintes documentos:

a. iden�dade com foto (RG – carteira de iden�dade ou CNH – carteira nacional de habilitação ou CTPS – carteira de
trabalho e previdência social ou passaporte ou carteira de conselho profissional ou carteira de iden�dade / militar);

b. �tulo eleitoral;

c. para estrangeiros, cópia do visto temporário ou permanente.

6.4. A prestação de informações falsas, apuradas a qualquer tempo, e garan�do o amplo direito de defesa do candidato,
ensejará o cancelamento da par�cipação neste edital, com efeito de perda da bolsa, ressarcimento das bolsas recebidas em
virtude deste processo e sem prejuízo das demais medidas judiciais cabíveis.

 

7. DAS HOMOLOGAÇÕES

7.1. A homologação das inscrições depende do preenchimento, por parte do candidato, de todos os requisitos constantes no
item 3 bem como do envio de todos os documentos previstos no item 6.

7.1.1. No momento da homologação, o candidato deverá estar com o CPF e a comprovação da quitação eleitoral em situação
regular.

7.1.2. Para comprovação da situação cadastral do CPF, a ins�tuição consultará o comprovante de situação cadastral no CPF,
expedido pela Receita Federal do Brasil, disponível no endereço:
hps://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/SSL/ATCTA/CPF/ConsultaSituacao/ConsultaPublica.asp.

7.1.3. Para comprovação do �tulo eleitoral, a ins�tuição consultará a página do Tribunal Superior Eleitoral, disponível no
endereço: hp://www.tse.jus.br/eleitor/tulo-e-local-de-votação/�tulo-e-local-de-votação.

7.1.4. Para comprovação da quitação eleitoral, a ins�tuição consultará a página do Tribunal Superior Eleitoral, disponível no
endereço: hp://www.tse.jus.br/eleitor/cerdoes/cerdao-de-quitacao-eleitoral.

7.2. A relação dos candidatos cujas inscrições forem homologadas será publicada no endereço
eletrônico h�p://cursos.unipampa.edu.br/cursos/lecampo-dp/, conforme cronograma estabelecido no item 15 deste edital.

7.3. O recurso deverá ser interposto por meio do formulado acessado
pelo link: h�ps://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScnDL1O1xpqP7JFWems�NRJiIEh8cBNSm7ZHyCuqwapLGBZw/viewform.

7.4. Não serão recebidos recursos fora do prazo e pedido de inserção de documentos obrigatórios para a inscrição.

7.5. Não serão aceitos pedidos de revisão das decisões de recurso.

 

8. DA SELEÇÃO

8.1. A seleção dos tutores será efetuada por uma Comissão de Seleção (designada pela Coordenação do Curso), conforme as
etapas a seguir.
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8.1.1. Primeira etapa: Análise dos documentos exigidos no Item 6 deste edital.
8.1.2. Segunda etapa: entrevista, com seguintes critérios de avaliação: capacidade argumenta�va com relação aos aspectos
centrais da formação de professores para a educação do campo, conforme as Diretrizes Operacionais para a Educação Básica
nas Escolas do Campo (4,0 pontos); conhecimento teórico sobre as a�vidades de tutoria em EaD com u�lização do Moodle
(6,0 pontos).

8.1.3. A entrevista será realizada pelo Google Meet, com data e horário de entrevista conforme cronograma deste edital.

8.2. O candidato selecionado deverá, obrigatoriamente, obter aproveitamento igual ou superior a 5,00 (cinco) na avaliação da
entrevista.

 

9. DA CLASSIFICAÇÃO

9.1. A classificação dos candidatos dar-se-á nominalmente, em ordem decrescente de nota, levando-se em consideração a
pontuação recebida no item 8.1.2.

9.2. Em caso de empate na pontuação entre os candidatos, o desempate dar-se-á observando, isoladamente e em ordem
decrescente, o critério de maior idade.

 

10. DA DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS

10.1. A lista dos candidatos selecionados, acompanhada da classificação e da pontuação, será divulgada no endereço
eletrônico h�p://cursos.unipampa.edu.br/cursos/lecampo-dp/.

10.2. O cronograma da divulgação dos resultados encontra-se no item 15 deste edital.

10.3. O tutor selecionado será contatado pela coordenação do curso para início imediato das a�vidades.

 

11. DOS RECURSOS

11.1. Do resultado da segunda etapa do processo sele�vo, caberá recurso à Comissão de Seleção, no prazo de 1 (um) dia ú�l
após a divulgação do resultado provisório.

11.2. O recurso será interposto pelo candidato, sendo requisitos essenciais para apreciação do recurso que esteja assinado e
fundamentado com as razões da irresignação, conforme preenchimento do formulário disponível
no link: h�ps://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSetlOdnD11VSQV_pumqhSyCKIb8A5SUdRUerGJH-PJuXT1Irw/viewform.

11.3. Não serão recebidos recursos fora do prazo.

11.4.Não serão aceitos pedidos de revisão das decisões de recurso.

 

12. DAS ATRIBUIÇÕES

12.1. Mediar a comunicação de conteúdos entre professor e cursistas.

12.2. Acompanhar as a�vidades discentes, conforme o cronograma do curso.

12.3. Apoiar o professor da disciplina no desenvolvimento das a�vidades docentes.

12.4. Estabelecer contato permanente com os cursistas e mediar as a�vidades discentes.

12.5. Colaborar com a coordenação do curso na avaliação dos cursistas.

12.6. Par�cipar do processo de avaliação da disciplina sob orientação do professor responsável.

12.7. Manter regularidade de acesso ao Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) e dar retorno às solicitações dos cursistas
no prazo máximo de 24 horas.

12.8. As a�vidades do tutor ocorrerão de acordo com o cronograma estabelecido pela coordenação do Curso.

12.9. Conhecer detalhadamente os materiais e procedimentos de cada módulo.

12.10. Par�cipar das reuniões da equipe de formação.

12.11. Orientar os alunos no uso da plataforma Moodle, sendo necessário o domínio de todos os recursos e instrumentos
didá�cos a serem u�lizados.

12.12. Informar problemas e eventuais dificuldades no desempenho da função ou no ambiente do curso.

12.13. Facilitar aos cursistas a compreensão da estrutura e da dinâmica dos Módulos.

12.14. Es�mular os cursistas à realização das a�vidades propostas.

12.15. Acompanhar o desenvolvimento individual dos cursistas e registrá-lo adequadamente.

12.16. Apoiar os cursistas menos par�cipa�vos a par�r da análise das esta�s�cas do ambiente.
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12.17. Propor ao professor a reprogramação do prazo das a�vidades de estudo de acordo com os resultados de
monitoramento.

12.18. Analisar o desempenho dos cursistas e propor procedimentos que melhorem o seu rendimento, quando necessário.

 

13. DO DESLIGAMENTO DO CURSO

13.1. O tutor que solicitar desligamento deixa de receber a bolsa automa�camente.

13.2. Os tutores poderão ser desligados do curso, garan�da a ampla defesa e o contraditório, pelos seguintes mo�vos:

a) término do contrato e não renovação;

b) indisciplina do tutor em relação ao cumprimento de horários e de a�vidades inerentes ao cargo;

c) desrespeito com colegas, cursistas, professores e coordenação;

d) irregularidade na documentação ou cadastro.

 

14. DO CRONOGRAMA

14.1. Publicação do edital: 09/09/2020.

14.2. Período de inscrições: 10/09/2020 a 16/09/2020.

14.3. Lista de inscrições homologadas: 17/09/2020.

14.4. Período de recurso: 18 e 19/09/2020
(pelo link: h�ps://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScnDL1O1xpqP7JFWems�NRJiIEh8cBNSm7ZHyCuqwapLGBZw/viewform).

14.5. Lista de inscrições homologadas pós-recursos com horário e link de acesso para entrevistas: 20/09/2020.

14.6. Realização da entrevista prevista no item 8.1.2: 21/09/2020.

14.7. Resultado provisório da etapa da seleção: 22/09/2020
(pelo link: h�ps://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSetlOdnD11VSQV_pumqhSyCKIb8A5SUdRUerGJH-
PJuXT1Irw/viewform).

14.8. Período para recursos: até 23/09/2020.

14.9. Resultado final: a par�r de 24/09/2020.

 

15. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

15.1. Informações adicionais poderão ser ob�das por e-mail: docampounipampa@gmail.com 

15.2. Os casos omissos neste Edital serão resolvidos pela Coordenação do Curso.

Bagé, 09 de setembro de 2020.

 

Roberlaine Ribeiro Jorge

Reitor

ANEXO I

FICHA DE INSCRIÇÃO

Nome completo:

Data de Nascimento:
Filiação:

Nível de escolaridade: ( ) Superior completo, com graduação em: __________________________________________ OU

                                     ( ) Cursando graduação em:____________________________________________________. Semestre:
___________________________________

RG: ____________________ Órgão Expedidor: _______________

Data de Expedição: ____/____/________.

Título eleitoral: ___________________________

CPF: __________________________

Endereço residencial: _______________________________________________ CEP: ________________________
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Município: ________________________ UF: _____

 

Dados Bancários:

Banco: _______________________

Agência: ______________________

Conta: ________________________

 

Declaro que as informações acima são verdadeiras,

 

_______________________________________________

Assinatura do candidato

 

Declaro não receber outras bolsas a �tulo de tutoria:

 

Documento assinado eletronicamente por ROBERLAINE RIBEIRO JORGE, Reitor, em 09/09/2020, às 13:51, conforme
horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�ps://sei.unipampa.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0355948 e o código CRC
F822B089.

Referência: Processo nº 23100.011202/2020-14 SEI nº 0355948

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
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