UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL
CAMPUS LITORAL NORTE
Formulário de Inscrição para o Edital de Processo Seletivo de tutores
MODALIDADE PRESENCIAL
1. Dados Pessoais:
Nome:________________________________________________________________
Data de Nascimento:_______________________________
Sexo: F( )
M( )
Documento de Identidade: __________________________
CPF: ___________________________________________
E-mail: ___________________________________________
2. Endereço:
Rua:________________________________________________ N°______________
Bairro:________________________________Complemento:___________________
CEP:________________________________________________________________
Cidade:______________________________________________ UF:_____________
Telefone para contato: ( )____________________________
E-mail: ______________________________________________________________
3. Assinale para qual curso se candidata como tutor presencial:

☐ LICENCIATURA EM CIÊNCIAS SOCIAIS - EAD
☐LICENCIATURA EM PEDAGOGIA - EAD
☐LICENCIATURA EM GEOGRAFIA - EAD

4. Indique para qual polo se candidata como tutor presencial:
_____________________________________________________________________
5. Experiência e formação:
5.1 Indique a área do seu Curso de Graduação e descreva se trata-se de
bacharelado ou licenciatura:
_____________________________________________________________________
5.2 Seu maior título acadêmico é:
(
(
(
(

) Graduação
) Especialização
) Mestrado
) Doutorado

5.3 Assinale se seu curso de Pós-Graduação encontra-se em andamento ou
concluído

☐ Concluído
☐ Em andamento
☐ Não tenho ou não curso pós-graduação
5.4 Indique a área do seu Curso de Pós-Graduação:
_____________________________________________________________________
6. Solicita entrevista (etapa classificatória) por webconferência?

☐SIM
☐NÃO

Em caso de opção por entrevista via webconferência, por meio do software Skype ou
similar, anexar declaração devidamente assinada, conforme o modelo disponibilizado
no site, onde o candidato informa que está ciente de eventuais riscos e problemas
técnicos de conexão de Internet por parte do candidato, e de que a impossibilidade da
realização da entrevista devido a tais problemas implica em desclassificação no
processo seletivo, não podendo ser agendado outra data.
7. Possui acesso a internet de alta velocidade:

☐SIM
☐NÃO
8. Informe abaixo seu(s) vínculo(s) empregatício(s) atuais.
INSTITUIÇÃO
FUNÇÃO
HORAS/SEMANA

9. 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

Segunda

Terça

Quarta

Quinta

Sexta

Sábado

Tarde
Noite

____________________,_____ de ______________ de 2018.

Domingo

