
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA 

 
PROCESSO SELETIVO PARA TUTOR 

Seleção para tutoria presencial do Curso de Aperfeiçoamento Refazendo Caminhos 
na Região do Pampa – COMFOR/UNIPAMPA 

 
A UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA (UNIPAMPA), através dos campi de Dom 
Pedrito e Alegrete, torna pública a seleção para tutor(a) presencial para o Curso de 
Aperfeiçoamento Refazendo Caminhos na Região do Pampa – COMFOR/UNIPAMPA na 
modalidade semi-presencial, em regime de alternância, para os campi de Dom Pedrito e 
Alegrete. 
 
1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
1.1 A presente seleção de candidatos a tutores será regida por este Edital e será executada 
pela Universidade Federal do Pampa – Campus Dom Pedrito e Campus Alegrete. 
1.2 O tutor selecionado por este edital atuará com carga horária de 20 horas semanais, 
junto ao campi ao qual se inscreveu; 
1.3 Os horários serão definidos de acordo com as necessidades específicas do Curso e 
poderão incluir horários noturnos e sábados. 
 
2. DAS VAGAS 
Serão ofertadas (01) vaga para tutoria presencial para o Campus Dom Pedrito e (01) uma 
vaga para o Campus Alegrete. Para cada campi, serão selecionados suplentes para banco 
de reserva, com validade igual ao período de desenvolvimento do curso. No caso de 
desistência ou desempenho considerado insuficiente de um tutor titular, este será 
substituído pelo suplente. 
 
3. DOS REQUISITOS BÁSICOS 
3.1. Titulação mínima exigida: estar regularmente matriculado e frequentando curso de 
graduação na área da educação do campo, educação ou áreas afins. Poderão inscrever-
se acadêmicos que tiverem concluído ou estiverem cursando o 4º semestre da graduação. 
3.2. Ter dedicação de carga horária compatível com as atividades do curso, incluindo 
possíveis atividades inerentes à tutoria fora dos campi, no decorrer do Tempo Comunidade; 
3.3. Estar em dia com as obrigações eleitorais; 
3.4. Residir no município ou em municípios próximos ao campi no qual atuará nas 

atividades de tutoria; 

3.5. O candidato não poderá pleitear vaga como aluno no referido curso. 
4. DA BOLSA 
4.1 Função: Tutor presencial. 
4.2 Descrição das atividades: Tutoria presencial em curso acadêmico em nível de 
aperfeiçoamento, conforme atribuições descritas no item 13 deste edital. 
4.3 Regime de Trabalho: 20 horas semanais, das quais 16 horas serão destinadas para 
atender alunos nas atividades de Tempo Comunidade e em sistema on-line. As 4 horas 
semanais restantes serão destinadas para estudos, para comunicação com os professores 
responsáveis pelas disciplinas e com a coordenação do curso. 
4.4 Período de atuação: De janeiro de 2018 a Junho de 2018. 
 
5. DA INSCRIÇÃO 
5.1 Período de inscrição: de 05/12/2017 a 11/12/2017 



5.2. Divulgação da lista preliminar de inscritos: 12/12/2017. 
5.3. Período de recursos para inscrição: 13/12/2017. 
5.4. Divulgação da lista definitiva de inscritos: 14/12/2017. 
5.5. Procedimentos para inscrição:  
5.5.1 A inscrição será via email, através do envio da documentação descrita no item 6, para 
o endereço eletrônico docampounipampa@gmail.com  
5.6. A inscrição via Internet será a única modalidade aceita para participar da seleção para 
a tutoria nesse curso; 
5.7. O candidato que enviar a documentação incompleta ou após o prazo de inscrição, terá 
sua inscrição anulada. 
 
6. DA DOCUMENTAÇÃO 
6.1 Ficha de Inscrição devidamente preenchida e assinada (ANEXO I); 
6.2. Carta de Intensão à vaga de Tutor; 
6.3. Cópia do Diploma de Graduação ou do histórico escolar que comprove o vínculo 
acadêmico, conforme descrito no item 3.1; 
6.4. Curriculum Lattes não documentado (a documentação comprobatória poderá ser 
solicitada aos candidatos classificados); 
6.5. Cópia dos seguintes documentos: Cédula de Identidade, CPF, Título Eleitoral, 
comprovante de estar em dia com obrigações eleitorais, comprovante de quitação com o 
Serviço Militar e comprovante de residência. Para estrangeiros, cópia do visto temporário 
ou permanente; 
 
7. DA SELEÇÃO 
7.1 A seleção dos tutores será efetuada por uma Comissão de Seleção designada pela 
Coordenação do Curso e será realizada conforme as etapas abaixo: 
7.1.1. Primeira Etapa: Análise dos documentos exigidos no Item 6 deste edital. 
7.1.2 Segunda Etapa: Análise da Carta de Intensão apresentada no ato da inscrição. 
7.1.2.1. Critérios para avaliação da Carta de Intenção: capacidade argumentativa 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 atividades de tutoria em um curso organizado em 
regime de alternância (3,5 pontos); coerência textual (2,5 pontos).  
7.1.3. Terá prioridade o candidato que obtiver maior pontuação nos critérios específicos 
descritos no item 7.1.2.1. 
7.1.5. O candidato selecionado deverá obrigatoriamente: 
a) Obter aproveitamento igual ou superior a 5,00 (cinco) na avaliação da Carta de Intensão; 
b) Realizar o Curso de Capacitação de Tutores a ser realizado no Campus Dom Pedrito. 
 
8. DO RESULTADO DA SELEÇÃO 
8.1. O resultado da seleção obedecerá à ordem de classificação dos candidatos, com base 
na classificação obtida nos procedimentos específicos descritos no Item 7 deste edital; 
8.2. O resultado da seleção será divulgado no endereço eletrônico 
http://porteiras.unipampa.edu.br/dompedrito/, no dia 20 de dezembro de 2017. O tutor 
selecionado será comunicado por email sobre a data em que deverá comparecer no 
campus Dom Pedrito com a documentação original para ocupar a vaga, bem como para 
realização do Curso de Formação.  
 
9. DO RECURSO 
9.1. Caberá recurso do resultado da seleção no prazo de 1 (um) dia útil após a divulgação 
do resultado desta etapa. O recurso deverá ser interposto através do endereço de e-mail 
docampounipampa@gmail.com 

mailto:docampounipampa@gmail.com
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9.2 A Comissão de Seleção terá o prazo de até 1 (um) dia útil para divulgar o parecer do 
recurso. 
 
10. DO CURSO DE CAPACITAÇÃO DE TUTORES 
10.1.O curso de Capacitação de Tutores para a Educação a Distância é obrigatório e terá 
duração mínima de 20 horas. O curso será ofertado pela coordenação do Curso de 
Aperfeiçoamento Refazendo Caminhos na Região do Pampa, em local e horário a ser 
confirmado. A capacitação versará sobre o ambiente virtual de ensino-aprendizagem 
Moodle, sobre conhecimentos específicos de tutoria no âmbito da EaD e sobre a atuação 
do tutor no Tempo Comunidade, a partir do regime de alternância. A realização do curso de 
capacitação de tutores não garante o direito a uma das vagas de tutoria a distância, 
referentes ao presente edital. 
 
11. DA REMUNERAÇÃO 
11.1. Os tutores selecionados que vierem a assumir as vagas de que tratam este edital, 
farão jus a bolsa de tutoria no valor de R$765,00 (setecentos e sessenta e cinco reais) 
mensais, via Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação/FNDE, conforme 
cronograma estipulado junto à coordenação do curso. 
 
12. DO PERFIL DOS CANDIDATOS 
O candidato selecionado para atuar como tutor deverá: 
12.1. Ter capacidade de interação com grupos sob sua supervisão, estimulando o processo 
de aprendizagem; 
12.2. Ter habilidade com o uso do computador, internet e demais recursos de informática. 
 
13 DAS ATRIBUIÇÕES 
13.1. Cada tutor acompanhará o processo de aprendizagem dos alunos no período de 
Tempo Comunidade e na realização das atividades em EaD. 
13.2. O candidato selecionado para atuar como tutor presencial deverá realizar, sob 
orientação dos docentes do curso, as seguintes funções: 
a) Participar da capacitação de tutores; 
b) Conhecer detalhadamente os materiais e procedimentos de cada Módulo; 
c) Cumprir o cronograma do programa; 
d) Participar das reuniões da equipe de formação; 
e) Participar de reuniões quando solicitado pela coordenação de curso, formador ou 
professores dos Módulos; 
f) Orientar os alunos no uso da Plataforma Moodle junto ao campi de atuação, sendo 
necessário o domínio de todos os recursos e instrumentos didáticos a serem utilizados; 
g) Informar ao formador problemas e eventuais dificuldades no desempenho da função ou 
no ambiente do curso; 
h) Facilitar aos alunos a compreensão da estrutura e da dinâmica dos Módulos; 
i) Estimular os alunos à realização das atividades propostas; 
j) Acompanhar o desenvolvimento individual dos alunos e registrá-lo adequadamente; 
k) Apoiar os alunos menos participativos a partir da análise das estatísticas do ambiente; 
l) Propor ao professor a reprogramação do prazo das atividades de estudo de acordo com 
os resultados de monitoramento; 
m) Analisar o desempenho dos alunos e propor procedimentos que melhorem o seu 
rendimento, quando necessário; 
n) Encaminhar Relatório Parcial e Relatório Final de Desempenho da Turma para o(a) 
Formador(a) do Curso de Aperfeiçoamento Refazendo Caminhos na Região do Pampa – 
COMFOR/UNIPAMPA. 
 



14 DO DESLIGAMENTO DO CURSO 
14.1 Os tutores poderão ser desligados do curso pelos seguintes motivos: 
a) Não aprovação no curso de capacitação de tutores; 
b) Término do contrato e não renovação; 
c) Indisciplina do tutor no que tange ao cumprimento de horários e de atividades 
inerentes ao cargo; 
d) Desrespeito com colegas, alunos, professores e coordenação do curso; 
e) Uso inadequado de língua vernácula. 
 
15 DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
15.1 Os casos omissos serão tratados pela Coordenação do Curso; 
15.2. Não é permitido o recebimento de mais de uma bolsa concomitantemente (exceto 
bolsistas de mestrado e doutorado Capes/CNPq, segundo Portaria Conjunta 
CAPES/CNPq/No 01, de 12 de dezembro de 2007); 
15.3. Informações adicionais poderão ser obtidas por meio do e-mail 
docampounipampa@gmail.com 
15.4. Este edital é regulado pela RESOLUÇÃO CD/ FNDE Nº 23, DE 24 DE OUTUBRO DE 
2014. A constatação de quaisquer irregularidades na documentação implicará 
desclassificação do(a) candidato(a) a qualquer tempo, sem prejuízo das medidas legais 
cabíveis. 
 
16 CRONOGRAMA 
 

Período de inscrição 
 

05/12/2017 a 11/12/2017 
 

Divulgação da lista preliminar de inscritos 
 

12/12/2017. 
 

Período de recursos para inscrição 
 

13/12/2017. 
 

Divulgação da lista definitiva de inscritos 14/12/2017. 
 

Divulgação do Resultado Preliminar 
 

15/12/2017 

Período de recursos do resultado preliminar 
 

18/12/2017 

Período de Julgamento dos recursos 
 

19/12/2017 

Resultado Final 
 

20/12/2017 

 
 

 
Prof. José Guilherme Franco Gonzaga 

Coordenador do Curso de Aperfeiçoamento em Educação do Campo – Refazendo 

caminhos na Região do Pampa/UFSM 
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ANEXO II 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA 

Seleção para tutoria presencial do Curso de Aperfeiçoamento Refazendo Caminhos 
na Região do Pampa – COMFOR/UNIPAMPA 

 

FICHA DE INSCRIÇÃO 

 

Nome completo: _________________________________________________________ 

 

Nível de escolaridade:  

(    ) Superior completo. Graduação: __________________________________________ 

(    ) Superior Incompleto. Curso e Semestre: ___________________________________ 

(    ) Outro. Especificar: ____________________________________________________ 

 

RG: ____________________                                   Órgão Expedidor: _______________  

Data de Expedição: ____/____/________. 

Título eleitoral: ___________________________  CPF: __________________________ 

 

Endereço residencial: _____________________________________________________ 

CEP: ________________________ Município: ________________________ UF: _____ 

 

Local da vaga: (    ) Campus Dom Pedrito    (    ) Campus Alegrete 

 

Dados Bancários:  

Banco: _______________________  

Agência: ______________________ 

Conta: ________________________ 

 

Declaro que as informações acima são verdadeiras, 

 

_______________________________________________ 

Assinatura do (a) candidato(a) 

 

 



ANEXO II 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA 

Seleção para tutoria presencial do Curso de Aperfeiçoamento Refazendo Caminhos 
na Região do Pampa – COMFOR/UNIPAMPA 

 

CARTA DE INTENSÃO 

Eu, _______________________________________________, inscrito no Cadastro de 

Pessoas Físicas (CPF) sob o número ____________________, manifesto a intensão de 

ocupar uma vaga de Tutor(a) do Curso de Aperfeiçoamento Refazendo Caminhos na 

Região do Pampa – COMFOR/UNIPAMPA, no Campus 

____________________________. Para tanto, declaro preencher o perfil necessário à 

vaga em função do seguinte1: _______________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

                                                           
1 Destacar o percurso formativo, áreas de atuação e demais informações relevantes para a justificativa de que o(a) 
candidato(a) preenche o perfil desejado para a tutoria do curso. 



________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________ 

Assinatura 

 

 ______________________________________ 

Local e data 


