UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL (UFRGS)
FACULDADE DE EDUCAÇÃO
EDITAL (01/2019)
SELEÇÃO DE TUTOR PRESENCIAL/BOLSISTA

A Faculdade de Educação no uso de suas atribuições legais tornam pública a
abertura de inscrições para o processo de seleção de tutor presencial para atuação no
Curso de Graduação Licenciatura em Pedagogia na Modalidade a Distância no
âmbito do Sistema Universidade Aberta do Brasil (UAB).
1. VAGAS
Será disponibilizada uma (1) vaga para tutor presencial, para trabalhar na escola EMEF
Iracema Vizzotto – Capão da Canoa – RS (Rua Inácio Barcelos dos Santos, 158 – bairro
Santo Antônio), sem previsão de custeio de despesas se o candidato residir em outro
município, a ser ocupada por candidato que satisfaça os requisitos deste edital e seja
aprovado no processo seletivo. O início das atividades do tutor está previsto para 01 de
junho de 2019.
2. PERÍODO E PROCEDIMENTOS PARA AS INSCRIÇÕES
As inscrições serão realizadas exclusivamente por correio eletrônico através do
endereço pead2014@ufrgs.br, o campo “assunto” do e-mail deverá conter o seguinte
título: Tutor a Presencial – 2019
As inscrições ocorrem no período de 25/04/2019 a 24/05/2019, mediante envio do
formulário de inscrição (devidamente preenchido) (anexo1), juntamente com cópias
digitais dos documentos comprobatórios descritos no item 3. O formulário está
disponível no anexo 01 deste edital.
3. DOCUMENTAÇÃO PARA A INSCRIÇÃO
Anexar ao Formulário de Inscrição os seguintes documentos:
a) Cópia do diploma de graduação em Pedagogia Anos Iniciais;
b) Cópia da Carteira de Identidade e CPF;
c) Cópia de comprovante de residência (conta de luz, de água ou telefone em nome da
própria pessoa);
e) Cópia de comprovante de experiência mínima de 1 (um) ano no magistério do ensino
Básico ou Superior;
i) Cópia de comprovante de atuação como professor da rede pública nos Anos Iniciais.
4. REQUISITOS BÁSICOS DOS CANDIDATOS
Com respeito à Formação Acadêmica e experiência
a) Professor da rede pública nos Anos Iniciais
b) Graduação em nível superior em Pedagogia Anos Iniciais
c) Experiência mínima de um 1 (um) ano no magistério do ensino básico ou
superior.

d) Disponibilidade de atendimento presencial para acompanhamento de estágio de
aluna com deficiência física, no horário de segunda a sexta das 14 às 18 horas,

5. SELEÇÃO
Os candidatos serão avaliados em três fases: Prova Escrita, Análise de Currículo e
Entrevista individual, com o seguinte cronograma.

Homologação de Inscrições
Prova Escrita (Eliminatória)
Período de recurso da prova
escrita – enviar para o email:
pead2014@ufrgs.br
Publicação do Resultado da
Prova Escrita
Avaliação
do
Currículo
(Classificatória)
Entrevista Individual

27/05/2019
28/05/2019 às 19 h
29/05/2019 e 30/05/2019

31/05/2019 às 18 h
interno

03/06/2019 - conforme cronograma a ser
publicado no site www.ufrgs.br/pead2014.
Período de recurso final – 03/06/2019 e 04/06/2019
enviar
para
o
email:
pead2014@ufrgs.br
6. AVALIAÇÃO
6.1 Avaliação do Currículo (pontuação máxima: 10 pontos)
a) Tempo de exercício comprovado em regência de classe em Anos Iniciais em
rede pública – 1 ponto a cada 2 anos de atuação comprovada. (pontuação
máxima: 7 pontos)
b) Especialização na área de Educação – 1 ponto (pontuação máxima: 1 ponto)
c) Curso de extensão na formação de professores nos Anos Iniciais – 1 ponto a
cada 100h cumulativas juntando os cursos (pontuação máxima: 2 pontos)
6.2. Avaliação da Entrevista (pontuação máxima : 10 pontos)
a)
b)
c)
d)

Iniciativa
Cordialidade
Concepção de educação
Empatia com a Educação Inclusiva

7. DIVULGAÇÃO DA SELEÇÃO
O resultado da seleção será divulgado a partir do dia 05/06/2019 no site
www.ufrgs.br/pead2014 Os candidatos classificados serão selecionados conforme o

número de vagas deste edital. Os demais candidatos serão considerados “suplentes”, de
acordo com a respectiva ordem de classificação.
Em caso de empate, terá preferência o candidato que tiver maior pontuação em tempo
de exercício comprovado em regência de classe em Anos Iniciais em rede pública.
8. RECURSOS
Todas as interposições de recurso do processo seletivo deverão ser formalizadas à
Comissão de Seleção em até 2 dias corridos a contar da data da divulgação dos
resultados. Os recursos serão julgados pela Comissão de Seleção no prazo de até 48
(quarenta e oito) horas após a conclusão do prazo para a interposição de recursos e serão
divulgados no site www.ufrgs.br/pead2014.
9. CARGA HORÁRIA E REMUNERAÇÃO DAS BOLSAS
O tutor selecionado fará jus a uma bolsa de tutoria no valor de R$ 765,00 (setecentos e
sessenta e cinco reais). A bolsa é custeada pela UAB/CAPES e é regulamentada pela
Lei Federal 11.273 e pela Portaria 183/2016.
O tutor selecionado deverá cumprir 20 (vinte) horas semanais de trabalho, sob a
responsabilidade da Coordenação do Curso de Graduação Licenciatura em Pedagogia –
Modalidade a Distância, não implicando sua atuação em vínculo empregatício com a
UFRGS.
A bolsa terá duração de seis meses com possível renovação.
Ao tutor é vedado o acúmulo de bolsas que tenham por base a Lei Federal nº 11.273, de
6 de fevereiro de 2006, ou outras bolsas concedidas pela CAPES, CNPq ou FNDE,
exceto quando expressamente admitido em regulamentação própria.

10. ATRIBUIÇÕES DO TUTOR
Participar de capacitações presenciais e a distância, relacionadas com a
metodologia do curso, com as tecnologias e com a temática das disciplinas,
necessárias para o desenvolvimento de suas atividades, segundo orientações da
Coordenação do Curso;
Participar das atividades presenciais nos Polos juntamente com o professor da
disciplina,
Participar de reuniões semanais com a coordenação e com a equipe de
professores.
Disponibilizar e fornecer informações, acompanhar e orientar, sobre as
atividades propostas na Interdisciplina.
Trabalhar a partir da pedagogia da pergunta - propor perguntas que ajudam os
alunos a descobrir possíveis contradições ou inconsistências em suas
contribuições nos fóruns e portfólio educacional.
Realizar intervenções diretas, com a anuência da equipe, nas atividades
realizadas e registradas no portfólio educacional.
Acompanhar o entendimento de cada aluno sobre as atividades e o conteúdo dos
enfoques temáticos.

Analisar e sugerir realizações no portfólio educacional a partir das orientações
nas Interdisciplinas.
Incentivar a troca de experiências e informações entre os estudantes sobre os
enfoques temáticos.
Dialogar constantemente com a equipe do eixo e, em especial, com a equipe da
Interdisciplina, pela qual também é responsável.
Relatar à equipe do eixo as dificuldades na compreensão dos alunos sob sua
responsabilidade.
Realizar atendimento presencial para acompanhamento de aluna com deficiência
física, no horário de segunda a sexta das 14 as 18 horas.
11. DESLIGAMENTO DO CURSO
Os tutores poderão ser desligados do curso pelos seguintes motivos:
a) Término do período de seis meses, com possível renovação;
b) Não cumprimento de horários e atividades inerentes ao cargo;
c) Comportamento incompatível com a natureza da atividade, bem como com o perfil e
atribuições do cargo.
12. COMISSÃO ORGANIZADORA DO PROCESSO SELETIVO
A Comissão Organizadora do processo seletivo será composta pelos professores:
Crediné Silva de Menezes, Rosane Aragon e Mariangela Kraemer Lenz Ziede

Porto Alegre, 25/04/2019

Prof. Crediné Silva de Menezes
Coordenador
Curso de Graduação Licenciatura em
Pedagogia - Modalidade a Distância

ANEXO 01
FICHA DE INSCRIÇÃO PARA TUTOR/A
1. Dados Pessoais:
Nome:
Data de Nascimento:
Documento de Identidade:

Sexo: F( ) M( )
CPF:

2. Endereço:
Rua:
Bairro:
Complemento:
CEP:
Cidade:
Telefone Fixo:
Telefone Celular:
E-mail:

Nº:

UF:

3. Experiência e formação:
3.1 Curso de Graduação:
3.2 Seu maior título acadêmico é:
(
(
(
(

) Graduação
) Especialização
) Mestrado
) Doutorado

3.3 Curso de Pós-Graduação:

4. Justifique sua escolha pela atuação como tutor/a neste curso.
5. Atividades Atuais
5.1 Informe abaixo seu(s) vínculo(s) empregatício(s) atuais.

INSTITUIÇÃO

FUNÇÃO

HORAS/SEMANA

5.2. Disponibilidade para a Tutoria
A tutoria a distância exige disponibilidade de 20h/semanais, podendo incluir atividades à noite e/ou aos
finais de semana. Assinale com um “x” sua disponibilidade no quadro a seguir.

TURNOS
MANHÃ
TARDE
NOITE

SEGUNDA

TERÇA

QUARTA

QUINTA

SEXTA

SÁBADO

Declaro que estou ciente e tenho a disponibilidade a que se refere o edital:
Horário: Segunda a sexta das 14h às 18h
Local: EMEF Iracema Vizzotto – Capão da Canoa – RS (Rua Inácio Barcelos dos Santos, 158 – Bairro
Santo Antônio)
Função: Acompanhar o estágio de aluna com deficiência física.

Porto Alegre,

de

de 2019

____________________________________________
Assinatura do Candidato

