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EDITAL PARA SELEÇÃO DE TUTORES PRESENCIAIS/A DISTÂNCIA
BOLSISTAS FNDE 01/2014

A Coordenadora do Curso de Formação Continuada para Professores de Inglês
como Língua Adicional, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul – UFRGS,
no uso de suas atribuições, torna público, por meio deste Edital, as normas para o
processo de inscrição e seleção de tutores presenciais/a distância para atuarem no
curso acima mencionado.
1. VAGAS E LOCAIS
Serão oferecidas 02 (duas) vagas para tutores presenciais/a distância.

Polo

Número de vagas para tutor presencial/a distância

Porto Alegre

02 (duas) vagas

Os endereços para contato com os polos UFRGS podem ser obtidos através do
link: http://www.ufrgs.br/renafor/cursos-2/2013-2/

2. REQUISITOS
De acordo com o ofício 21/2011 DED/CAPES, de 16 de dezembro de 2011,
estará apto a realizar a inscrição o candidato que preencher os seguintes requisitos:

a) Possuir diploma de Licenciatura Plena em Letras/Inglês;
b) Possuir vínculo com o setor público: na condição de servidor público
municipal, estadual ou federal ou ser aluno regular de curso de pósgraduação

em

instituição

pública

reconhecida

pela

CAPES

(especialização - somente na UFRGS, mestrado ou doutorado em
instituição pública);
c) Possuir experiências no Ambiente Virtual de Aprendizagem (A.V.A)
MOODLE ou na área de Educação a Distância;
d) Possuir pelo menos 01 (um) ano de experiência no exercício do
magistério no ensino básico ou superior;
d) Ter disponibilidade de atendimento aos alunos, cumprindo 10h
semanais a distância e 20h presenciais conforme especificado no
calendário disponível em www.ufrgs.br/fcontinuadaingles, no polo
selecionado;
e) Residir na cidade sede do polo ou seu entorno.
3. PERÍODO DE INSCRIÇÕES
As inscrições serão realizadas exclusivamente por via eletrônica, no período de
15/10/2013 até às 23h59min do dia 04/11/2013 mediante preenchimento do formulário
de inscrição disponível no endereço site do curso e envio do mesmo, anexadas as
cópias escaneadas dos documentos listados no próximo item deste edital, para o
endereço e-mail do curso fcontinuadaingles@gmail.com
Importante:
a) O campo “assunto” do e-mail de inscrição deverá conter o seguinte título:
Inscrição para tutoria presencial/a distância.
b) As informações da ficha de inscrição deverão ser digitadas e não escritas
manualmente. Esse arquivo deverá ser anexado no formato .doc ou .docx
(arquivo de word).
c) Os demais documentos devem ser anexados individualmente ao e-mail, todos
em formato .pdf .
d) Obs.: será desconsiderada a inscrição do/a candidato/a que enviar todos os
documentos em um só arquivo, em mais de um e-mail ou em formatos
diferentes daqueles determinados por este edital.
4. DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA

a) Ficha de inscrição, publicada na página:
http://www.ufrgs.br/fcontinuadaingles
b) Cópia da cédula de identidade (sem autenticação);

c) Cópia do CPF (sem autenticação);
d) Comprovante atualizado de residência (conta de água, luz ou
telefone);
e) Cópia do Curriculum Vitae ou Lattes;
f) Cópia do Diploma de Graduação;
g) Cópia de comprovantes de capacitação em A.V.A. Moodle/UFRGS
ou demais A.V.A.s (caso o candidato não consiga comprovar com
certificados, anexar junto aos documentos uma carta afirmando que tem
conhecimento do funcionamento das plataformas citadas);
h) Cópia do comprovante de exercício do magistério no Ensino Básico
por pelo menos 01 (um) ano;
i) Cópia do comprovante do vínculo com o setor público (contracheque
para professores nomeados, atestado de matrícula para alunos de pósgraduação em instituição pública, etc);

Os documentos, acompanhados da ficha de inscrição devidamente preenchida
e assinada, deverão ser escaneados e enviados no ato da inscrição.

5. SELEÇÃO
A seleção de candidatos será realizada pela Comissão Coordenadora do
Curso, em sessão não pública, mediante análise da ficha de inscrição e da
documentação apresentada.
Caso a Coordenação do Curso julgue necessário, os candidatos serão
convocados para entrevista individual em data a ser previamente agendada, em
horário e local a ser informado pelo correio eletrônico do candidato.

6. RESULTADOS
A Coordenação do Curso divulgará a relação dos tutores selecionados no dia
11/11/2013, no endereço http://www.ufrgs.br/fcontinuadaingles
Os selecionados serão chamados para exercer a tutoria presencial/a distância,
de acordo com o número de turmas ofertadas para atender o cronograma de módulos
do Curso, respeitando-se a ordem da relação divulgada. Caso haja a abertura do
Curso de Capacitação para tutoria, os selecionados para assumirem a tutoria deverão

participar, obrigatoriamente, do referido curso, em data a ser divulgada com no
mínimo uma semana de antecedência.

7. PERÍODO E VALOR DA BOLSA
O período de vigência da bolsa é de 06 (seis) meses (de dezembro/2013 a
maio/2014).
Os tutores selecionados terão direito à bolsa de tutoria FNDE no valor mensal
de R$ 765,00 (setecentos e sessenta e cinco reais).

8. DAS FUNÇÕES DO TUTOR PRESENCIAL / A DISTÂNCIA


Acompanhar, no ambiente virtual, o desempenho dos alunos nas atividades
propostas pelo curso, apoiar e participar dos encontros presenciais;



Monitorar

a

realização

das

atividades

pelos

alunos,

preenchendo

semanalmente os respectivos instrumentos on line (A.V.A Moodle/UFRGS e
GoogleDocs)


Operar (abrir no A.V.A Moodle/UFRGS) atividades tais como fóruns, chats,
entre outras.



Manter diálogo permanente com os Professores Formadores e Tutores a
Distância, com o Professor Supervisor, com o Coordenador do Curso e o
Coordenador de Polo;



Acompanhar presencialmente e se responsabilizar pelas atividades junto aos
alunos do Curso no Polo, cumprindo as 30h semanais presenciais/a distância
no polo;



Orientar e acompanhar as atividades práticas programadas pelos Professores
Formadores para serem realizadas pelos alunos nos Polos;



Participar dos encontros presenciais com Professores e com a Coordenação do
Curso.



Apoiar o Professor Formador na correção das atividades e no feedback às
avaliações dos alunos.

Do resultado da seleção não cabe recurso.
Os casos omissos serão resolvidos pela equipe de coordenação do Curso, ouvida ao
Centro de Formação Continuada de Professores – FORPROF/UFRGS.

Porto Alegre, 15 de outubro de 2013.

Liliam Ramos da Silva
Coordenadora do Curso P resencial de Formação Continuada de Professores de
Inglês como Língua Adicional

