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EDITAL PROGRAD/EaD Nº 23 DE 20 MAIO DE 2013 

PROCESSO DE SELEÇÃO DE TUTORES À DISTÂNCIA E PROFESSORES 

FORMADORES PARA ATUAÇÃO NO SEGUNDO SEMESTRE DE 2013 
 

A PRÓ-REITORA DE ENSINO DE GRADUAÇÃO, da Universidade Federal da Grande 

Dourados, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pela Portaria Reitoria nº 651/11, de 

02/9/2011, considerando a Portaria nº 1.369/10, de 07/12/2010, que credencia, pelo prazo de 5 (cinco) 

anos, a Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD) para oferta de cursos superiores na 

modalidade a distância, aprovados no âmbito do “Sistema Universidade Aberta do Brasil” (UAB), 

torna público, as inscrições para vagas de TUTOR À DISTÂNCIA E PROFESSORES 

FORMADORES conforme as normas procedimentais descritas neste edital. 
 

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
 

1.1. O processo seletivo será planejado, executado e coordenado por comissão instituída pela 

Educação à Distância da UFGD. 

1.2. O candidato deverá conhecer este Edital e certificar-se de que preenche todos os requisitos 

exigidos para a vaga escolhida. A efetivação da inscrição do candidato implica o conhecimento das 

presentes disposições e a tácita aceitação das condições deste processo seletivo, estabelecidas neste 

Edital e nas normas pertinentes, bem como em eventuais aditamentos, comunicados e instruções 

específicas para a realização do processo seletivo, acerca das quais não poderá alegar 

desconhecimento. 

1.3. A divulgação oficial das informações referentes a este processo seletivo dar-se-á pela 

publicação de editais na página da EaD: http://portalead.ufgd.edu.br/. 

1.4. O processo seletivo de que trata este edital tem como objetivo contratar, em caráter 

temporário, interessados em desenvolver atividades nos cursos de graduação e pós-graduação 

ofertados pela UFGD em parceria com a UAB no segundo semestre de 2013. 

1.4.1. A seleção dos candidatos será de caráter classificatório e consistirá da soma da pontuação 

obtida na análise curricular e da média da obtida na capacitação realizada pelo candidato. 

1.4.2. A pontuação da análise curricular a ser considerada é a que o candidato obteve quando 

selecionado para a capacitação continuada – PACC 2012. A pontuação obtida pelo candidato poderá 

ser visualizada no seguinte endereço eletrônico http://portalead.ufgd.edu.br/#noticias.  

1.5. O presente processo seletivo se destina ao preenchimento das vagas existentes e das vagas que 

possivelmente surjam  durante a validade do mesmo. 

1.6. É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar as publicações relativas a este 

processo seletivo, bem como conhecer as normas complementares. 

1.7. Dúvidas e informações sobre o processo seletivo deverão ser obtidas somente com membros 

da equipe da Educação a Distância pelos telefones (67) 3410-2670 e 3410-2655 ou pelo e-mail 

capacitacaoead@ufgd.edu.br . 
 

2. DO CRONOGRAMA DO PROCESSO SELETIVO 
 

ATIVIDADE DATA LOCAL HORÁRIO 

Período de inscrição até 25 de maio Pela Internet, http://ead.ufgd.edu.br/sistema 
até as 23 horas e 59 

minutos do dia 25/5 

Homologação das Inscrições 3 de junho Pela Internet, na Página da EaD. A partir das 15h  

Recurso das inscrições não-

homologadas 
4 de junho A definir A definir 

Respostas aos recursos 5 de junho Pela Internet, na Página da EaD. A partir das 15h 

Divulgação da pontuação da análise 
curricular 

5 de junho Pela Internet, na Página da EaD. A partir das 15h 

Recurso da pontuação da análise 

curricular. 
6 e 7 de junho A definir A definir 

http://portalead.ufgd.edu.br/
http://portalead.ufgd.edu.br/#noticias
mailto:capacitacaoead@ufgd.edu.br
http://ead.ufgd.edu.br/sistema
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Respostas aos recursos 10 de junho Pela Internet, na Página da EaD. A partir das 15 horas 

Divulgação do Resultado Final 10 de junho Pela Internet, na Página da EaD. A partir das 15h 

 

3. DAS VAGAS 
 

3.1. Serão oferecidas 46 vagas para professor formador e 181 vagas para tutor, distribuídas de 

acordo com a tabela 1: 

Tabela 1 – Vagas ofertadas  

 
Bacharelado em Administração Pública 

Disciplina Área de Formação PF TD 

Matemática para Administradores Matemática 1 2 

Ciência Política Ciências Políticas / Ciências Sociais 1 2 

Teoria da Administração ll Administração 1 2 

Contabilidade Geral Ciências Contábeis 1 2 

Macroeconomia Economia 1 2 

Seminário Temático l Administração 1 2 

Redação Oficial Letras 0 2 

Licenciatura em Pedagogia 

Disciplina Área de Formação PF TD 

Corpo, Corporeidade e Culturas Pedagogia / Educação Física  1 3 

Educação Especial Pedagogia / Psicologia 1 3 

Fundamentos de Didática Pedagogia 1 3 

História da Educação Brasileira Pedagogia / História 1 3 

LIBRAS – Linguagem Brasileira de Sinais Letras Libras / Qualquer Licenciatura com 

Prolibras (para o ensino) do MEC 

1 3 

Sociologia Geral e da Educação Pedagogia / Sociologia / Ciências Sociais 1 3 

Didática Pedagogia 1 3 

Educação de Jovens e Adultos Pedagogia 1 3 

Educação e Literatura Pedagogia / Letras 1 3 

Métodos e Técnicas de Pesquisa Qualquer graduação 1 3 

Recreação e Lazer na Escola Pedagogia / Educação Física 1 3 

Teoria e Prática do Currículo Pedagogia 1 3 

Licenciatura em Computação 

Disciplina Área de Formação PF TD 

Metodologia da Pesquisa Científica Qualquer graduação 1 9 

Fundamento Sócio Históricos da Educação Pedagogia  x 9 

Probabilidade e Estatística Matemática / Estatística 1 9 

Algoritmos l Computação e áreas afins 1 9 

Fundamentos da Matemática ll Matemática 1 9 

Técnicas de Programação l Computação e áreas afins 1 9 

Sistemas Operacionais Computação e áreas afins 1 4 

Estrutura de Dados ll Computação e áreas afins 1 4 

Tópicos em Linguagem de Programação Computação e áreas afins 1 4 

Didática para o Ensino da Computação Computação e áreas afins 1 4 

Inteligência Artificial Aplicada à Educação Computação e áreas afins 1 4 

Computação Gráfica Aplicada à Educação Computação e áreas afins 1 4 

Psicologia da Educação Psicologia / Pedagogia 1 4 

Especializações em: Gestão Pública; Gestão Pública Municipal e Gestão em Saúde 

Disciplina Área de Formação PF TD 

O Estado e os Problemas Contemporâneos  Administração / Direito / Economia / Ciências 

Sociais / Geografia / História / Antropologia 

1 2 

Gestão Logística em Saúde Administração / Enfermagem / Farmácia / 

Medicina / Odontologia 

1 2 

Organização e Funcionamento do SUS Administração / Enfermagem / Farmácia / 

Medicina / Odontologia 

1 2 
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Gestão dos Sistemas e Serviços de Saúde Administração / Enfermagem / Farmácia / 

Medicina / Odontologia / Fisioterapia 

1 2 

Indicadores Socioeconômicos na Gestão Pública Administração / Ciências Contábeis / Economia / 

Ciências Sociais / Geografia / História / 

Antropologia 

1 7 

Plano Plurianual e Orçamento Público Administração / Economia / Engenharias / Ciências 

Contábeis 

1 3 

Comportamento Organizacional Administração 1 3 

Redes Públicas de Cooperação em Ambientes 

Federativos 

Administração / Ciências Contábeis / Economia / 

Engenharias / Turismo 

1 3 

Gestão Operacional Administração / Ciências Contábeis / Economia / 

Engenharias / Turismo 

1 3 

Gestão Logística Administração / Ciências Contábeis / Engenharias 1 5 

Metodologia Científica Qualquer graduação 1 7 

Gestão Tributária Ciências Contábeis / Administração 1 2 

Gestão de Redes Públicas e Cooperação Administração / Economia / Ciências Sociais / 

Geografia / História / Antropologia / Turismo  

1 2 

Gestão Democrática e Participativa Administração / Economia / Ciências Sociais / 

Geografia / História / Antropologia / Direito 

1 2 

Processos Administrativos Administração 1 2 

Elaboração e Avaliação de Projetos Administração / Economia / Turismo 1 2 

* PFC = Professor Formador; TD = Tutor à Distância. 

 

4. DOS REQUISITOS PARA A INSCRIÇÃO 
 

4.1. Possuir capacitação pelo Plano Anual de Capacitação Continuada - PACC 2012, homologado 

pelo Edital de Homologação PROGRAD Nº 15, de 13 de maio de 2013 publicado no seguinte 

endereço eletrônico: http://portalead.ufgd.edu.br/#noticias.  

 

5. DA INSCRIÇÃO E DOS DOCUMENTOS EXIGIDOS PARA A ANÁLISE CURRICULAR 
 

5.1. A inscrição para o processo seletivo será feita exclusivamente via Internet, no endereço 

eletrônico http://ead.ufgd.edu.br/sistema, até as 23 horas e 59 minutos, do dia 25 de maio de 2013. 

5.2. No momento da inscrição, o candidato deverá escolher em quais disciplinas deseja se 

inscrever. É permitida ao candidato a inscrição em mais de uma disciplina.  

5.3. A documentação de que trata este item deverá ser enviada SOMENTE em caso de 

complementação e/ou alteração da pontuação já atribuída ao candidato.  

5.3.1. O candidato que desejar ALTERAR a pontuação já atribuída deverá enviar, por e-mail, 

SOMENTE a documentação referente à complementação da titulação e/ou experiência no magistério 

superior do candidato. . Os documentos a serem apresentados são: 

a) fotocópia do diploma devidamente registrado ou declaração de conclusão de curso de graduação e 

de especialização, contendo o carimbo e a identificação da instituição e do responsável pela expedição 

do documento. 

b) declaração de matrícula e frequência em programa de pós-graduação stricto sensu em nível de 

mestrado ou doutorado, contendo o carimbo e a identificação da instituição e do responsável pela 

expedição do documento; 

c) fotocópia do diploma devidamente registrado ou declaração de conclusão de programa de pós-

graduação em nível de especialização, mestrado ou doutorado, contendo o carimbo e a identificação da 

instituição e do responsável pela expedição do documento; 

5.4. Para comprovação de experiência profissional no magistério na educação superior, quando for 

o caso, o candidato deverá encaminhar por e-mail os seguintes documentos: 

a) fotocópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) ou declaração que informe o 

período do contrato (início e fim, se for o caso) e a espécie do serviço realizado, com a descrição das 

atividades desenvolvidas, quando realizado na esfera privada; 

http://portalead.ufgd.edu.br/#noticias
http://ead.ufgd.edu.br/sistema
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b) fotocópia de certidão que informe o período do contrato (início e fim, se for o caso) e a espécie do 

serviço realizado, com a descrição das atividades desenvolvidas, quando realizado na área pública; 

c) contrato de prestação de serviços ou recibo de pagamento de autônomo/RPA e declaração que 

informe o período (início e fim, se for o caso) e a espécie do serviço realizado, no caso de serviço 

prestado como autônomo; 

5.5. Os títulos serão avaliados e pontuados conforme tabela a seguir: 
 

Tabela 2 – Tabela de avaliação da análise curricular 
Titulação acadêmica 

Descrição do Título Documento a ser apresentado Pontuação Peso 

Especialização 

fotocópia do diploma devidamente registrado ou 

declaração de conclusão de programa de pós-

graduação em nível de especialização. 

10  1 

Mestrado 

declaração de matrícula e frequência em programa 

de pós-graduação em nível de mestrado contendo o 

carimbo e a identificação da instituição e do 

responsável pela expedição do documento. 

6 

2 fotocópia do diploma devidamente registrado ou 

declaração de conclusão de programa de pós-

graduação em nível de mestrado, contendo o 

carimbo e a identificação da instituição e do 

responsável pela expedição do documento. 

10 

Doutorado 

declaração de matrícula e frequência em programa 

de pós-graduação em nível de mestrado contendo o 

carimbo e a identificação da instituição e do 

responsável pela expedição do documento. 

6 

3 fotocópia do diploma devidamente registrado ou 

declaração de conclusão de programa de pós-

graduação em nível de doutorado, contendo o 

carimbo e a identificação da instituição e do 

responsável pela expedição do documento. 

10 

Experiência profissional   

Descrição do Título Documento a ser apresentado Pontuação Peso 

Tempo de serviço na 

educação Superior 

Em instituições privadas: fotocópia Carteira de 

Trabalho e Previdência Social (CTPS) ou declaração 

que informe o período do contrato (início e fim, se 

for o caso) e a espécie do serviço realizado, com a 

descrição das atividades desenvolvidas. 

Em instituições públicas: fotocópia de certidão que 

informe o período do contrato (início e fim, se for o 

caso) e a espécie do serviço realizado, com a 

descrição das atividades desenvolvidas. 

Autônomo: contrato de prestação de serviços ou 

recibo de pagamento de autônomo/RPA e 

declaração que informe o período (início e fim, se 

for o caso) e a espécie do serviço realizado. 

 

de 3 a 12 

meses 

3 pontos 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

de 13 a 24 

meses 

6 pontos  

acima de 24 

meses 

10 pontos  

de 13 a 24 

meses 

6 pontos  

acima de 24 

meses 

10 pontos  
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5.6. Somente serão aceitos certificados expedidos no exterior quando revalidados por Instituição 

de Ensino Superior no Brasil. 

5.7. Não serão aceitos, para fim de comprovação de experiência profissional no magistério, 

certificados de estágio, monitoria, bolsa de estudos, visita técnica ou de viagem cultural. 

5.8. Para efeito de pontuação, cada título será considerado e avaliado uma única vez, situação em 

que fica vedada a cumulatividade de créditos. 

5.9. Para soma da pontuação da experiência profissional não serão consideradas frações de tempo 

inferiores a 3 (três) meses, bem como contagem de tempo de serviço concomitante, mesmo que em 

instituições diferentes. 

5.10. Objetivando evitar ônus desnecessário, os candidatos deverão realizar a inscrição somente 

após tomar conhecimento de todos os requisitos e condições exigidos para o processo seletivo. 

5.11. É vedada a inscrição condicional, extemporânea, via postal, via fax e Correios. 

 

6. DOS PROCEDIMENTOS PARA A INSCRIÇÃO 
 

6.1. O candidato ao fazer a sua inscrição deverá:  

a) acessar a página da EaD; 

b) ler cuidadosamente o Edital e aceitar as condições descritas neste; 

c) preencher os dados solicitados; 

d) enviar, quando for o caso, a documentação COMPLEMENTAR para análise curricular para o e-

mail capacitacaoead@ufgd.edu.br. 

6.2. O preenchimento da ficha de inscrição será de inteira responsabilidade do candidato e, para 

que se possam produzir os efeitos legais a que se destina, deverá ser realizado com estrita observância 

das normas contidas neste Edital, sob pena de indeferimento da inscrição. 

6.3. À EaD compete excluir do processo seletivo, a qualquer momento, o candidato que preencher 

a ficha de inscrição de forma errada e/ou fornecer dados inverídicos. 

6.4. A EaD não se responsabiliza por inscrições que não puderem ser submetidas no último dia de 

inscrições, devido a problemas técnicos, congestionamento na Internet, falha na comunicação 

eletrônica ou, ainda, outras forças relevantes que estejam fora do controle da EaD.  

6.5. A EaD não se responsabilizará, caso a inscrição do candidato realizada via Internet não seja 

efetivada, por falhas de computadores, congestionamento de linhas e/ou outros fatores de ordem 

técnica não decorrentes de sua vontade. 

 

7. DA SELEÇÃO E DA CLASSIFICAÇÃO FINAL 
 

7.1. Os candidatos terão sua classificação final obtida por meio da seguinte fórmula: 

 
                       

  
 

 

MF = Média Final; E = Especialização; M = Mestrado; D = Doutorado; TMS = Tempo de Magistério 

no Ensino Superior; MC = Média final obtida em cursos de Capacitação oferecidos pela Educação a 

Distância da UFGD. 

7.2. Como critério de desempate, na hipótese de igualdade de média final, terá preferência, 

sucessivamente, o candidato que possuir: 

a) idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, e dentre estes o de maior idade, conforme estabelece a 

Lei nº 10.741/03 (Estatuto do Idoso); 

b) maior tempo de serviço no magistério superior; 

c) maior média nos cursos de capacitação da EaD/UFGD; 

d) maior titulação; 

e) o que for mais idoso. 

mailto:capacitacaoead@ufgd.edu.br
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7.3. Persistindo o empate, após a aplicação dos critérios descritos nas alíneas “a” a “e” do subitem 

7.2, será realizado sorteio em audiência pública, para a qual serão convocados, previamente, os 

respectivos interessados. 
 

8. DA CONVOCAÇÃO 
 

8.1. O candidato convocado para atuar como bolsista na educação a distância deverá: 

a) ter disponibilidade para ao menos duas viagens mensais, para atuarem às sextas-feiras e ao sábados, 

no polo presencial onde a disciplina será ofertada, no caso de tutor à distância. 

b) ter disponibilidade de 20 (vinte) horas semanais para desenvolver as atividades a distância ou na 

sede da EaD, localizada em Dourados/MS.  

8.2. Será permitido o aproveitamento de candidatos aprovados para atuação em cursos e disciplinas 

diferentes ao do ato de inscrição, observando-se a compatibilidade da formação do candidato com o 

curso que disponibilize a nova vaga; a necessidade e conveniência da administração da EaD e o 

interesse do candidato 

8.3. Havendo desistência do candidato convocado, a EaD poderá convocar respeitada a ordem de 

classificação, quantos candidatos julgar necessário para o preenchimento das vagas ociosas. 

8.4. É vedada ao candidato a atuação, como tutor à distância ou formador, em mais de uma 

disciplina concomitantemente. 

8.5. A coordenação pedagógica da EaD da UFGD  reserva-se o direito de convocar o candidato 

classificado em mais de uma disciplina, considerando-se a sua área de atuação. 

8.6. Tendo se esgotado toda a lista de candidatos classificados, a EaD reserva-se o direito de 

contratar diretamente outros interessados. 
 

9. DA REMUNERAÇÃO 
 

9.1. Conforme Resolução FNDE CD nº. 36/2009 art. 8º., o pagamento da bolsa será feito 

diretamente ao beneficiário, por meio de depósito bancário em conta aberta pelo FNDE 

especificamente para este fim. 

9.2. As atividades desenvolvidas não geram, em qualquer hipótese, vínculo empregatício e o 

bolsista poderá ser desvinculado a qualquer momento por interesse da instituição. 

9.3. É vedado o pagamento de bolsa pelo sistema UAB ao participante que possuir vinculação a 

outro programa de bolsa de estudo cujo pagamento tenha por base as leis n.º 11.273/2006 e n.º 

11.502/2007. 

9.4. O valor de cada bolsa, para a função de tutor à distância, é de R$ 765,00 (Setecentos e 

sessenta e cinco reais); 

9.5. O valor de cada bolsa, para a função de professor-formador, é de R$ 1.100,00 (Mil e cem 

reais)  

9.5.1. Para os candidatos inscritos para a função de professor formador que tenham experiência 

superior a 3 (três) anos no magistério superior, o valor de cada bolsa será de R$ 1.300,00 (Mil e 

trezentos reais).  

9.6. A quantidade de bolsas a serem pagas será definida pela EaD, considerando-se a duração das 

atividades, no ato de assinatura do Termo de Compromisso.  
 

10. DOS RESULTADOS 
 

10.1. Os resultados estarão disponíveis a partir do dia 10 de junho de 2013, no mural da sede da 

EaD e no porta da EaD. 
 

11. DOS RECURSOS 
 

11.1. Será admitido recurso quanto: 

a) ao indeferimento da inscrição do candidato; 

b) a pontuação atribuída após análise curricular do candidato. 
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11.2. O recurso, se necessário, deverá ser interposto obedecendo às datas estipuladas no edital de 

divulgação do resultado preliminar final. 

11.3. Não serão aceitos recursos interpostos por fac-símile (fax), via postal (Correios), telegrama ou 

outro meio que não seja o especificado nos editais correspondentes a este concurso público. 

11.4. A Banca Examinadora constitui a última instância para recursos, sendo soberana em suas 

decisões, razão pela qual não caberão recursos adicionais.  
 

12. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS  
 

12.1. A inexatidão das declarações e as irregularidades de documentos, ou outras constatadas no 

decorrer do processo, implicarão na anulação de todos os atos decorrentes desse processo de seleção. 

12.2. A aprovação no processo seletivo assegurará apenas a expectativa de direito à contratação, 

ficando a concretização deste ato condicionada à observância das disposições legais pertinentes, do 

interesse e conveniência da EaD, e ainda da rigorosa ordem de classificação e do prazo de validade do 

processo seletivo. 

12.3. As vagas deste edital estão condicionadas a efetivação de formação de turmas nos respectivos 

polos. 

12.4. O processo seletivo será válido somente para o segundo semestre de 2013, a contar da data de 

publicação do resultado final, podendo ser prorrogado por uma vez, por igual período, a critério da 

administração. 

12.5. O profissional contratado poderá ser desligado da equipe da EaD a qualquer tempo, por 

solicitação, por deixar de cumprir com as atividades pertinentes à função, por conduta inadequada ou 

por indisponibilidade de tempo para o exercício das atividades. 

12.6. Todas as convocações e avisos referentes a este Edital e suas consequências serão divulgados 

no portal eletrônico da EaD. 

12.7. A equipe da EaD não se obriga a encaminhar nenhuma comunicação individual referente a 

este Edital, cabendo a cada profissional convocado obter informações no portal eletrônico da EaD. 

 

 

Dourados/MS, 20 de maio de 2013. 

 

 

 

Profª. Giselle Cristina Martins Real 

Pró-Reitora de Ensino de Graduação em exercício  

 

 

 

 

 

 

 


