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EDITAL DE ABERTURA PROGRAD Nº 07 DE 07 DE FEVEREIRO DE 2014 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA VAGA NA EQUIPE DE ENSINO DA EDUCAÇÃO A 
DISTÂNCIA DA UFGD 

A PRÓ-REITORA DE ENSINO DE GRADUAÇÃO, da Fundação Universidade Federal da Grande 
Dourados, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pela Portaria 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), Financiados por 
recursos oriundos da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) e 
amparada pelo Contrato nº 05/2014, de 21/01/2014, celebrado entre a UFGD e a FUNAEPE, torna 
público, as inscrições para o processo seletivo simplificado para vagas de SUPERVISOR PEDAGÓGICO 
da EaD/UFGD, conforme normas procedimentais que se seguem: 

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

1.1 O processo seletivo simplificado será planejado, executado e coordenado por comissão 
instituída pela Educação a Distância da UFGD. 

1.2 O candidato deverá conhecer este Edital e certificar-se 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 É de inteira responsabilidade do candidato, acompanhar as publicações relativas a este 
processo seletivo, bem como conhecer as normas complementares. 

1.5 Dúvidas e informações sobre o processo seletivo deverão ser obtidas somente com 
membros da equipe da Educação a Distância pelos telefones (67) 3410-2655 ou pelo e-mail 
ead@ufgd.edu.br. 

1.6 Os horários referidos neste edital são os oficiais do Estado de Mato Grosso do Sul. 

2. DOS REQUISITOS MÍNIMOS PARA A INSCRIÇÃO 

I.  Ter sido aprovado em formação continuada, ofertada pela EaD da UFGD, no ano de 2013. 

II.  Possuir formação em nível de Especialização ou, no mínimo, ser aluno regular de curso de pós-
graduação lato sensu. 
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3. DAS VAGAS E DA REMUNERAÇÃO 
N° de Vagas Função Período Remuneração  

02 Supervisor Pedagógico em EaD 12 meses R$ 1.300,00 

4. DA CARGA HORÁRIA E DA DISPONIBILIDADE 

4.1 O candidato convocado deverá ter a disponibilidade de 40 (quarenta) horas semanais, de 
segunda a sexta-feira, nos turnos matutino e vespertino, para desenvolver atividades presenciais na 
sede do setor da Educação a Distância da UFGD, localizado à Rua Benjamin Constant, 685, Jardim 
América, Dourados-MS. 

4.2 Não haverá auxílio deslocamento ou ajuda de custo ao profissional que residir fora da cidade 
de Dourados. 

4.3 O cronograma de atividades do profissional convocado será definido em reunião com seu 
superior imediato, considerando-se a carga horária semanal. 

5. DAS ATRIBUIÇÕES DO CARGO 

5.1 São atribuições do Supervisor Pedagógico da EaD/UFGD: 

a) Supervisionar as atividades acadêmicas do curso; 

b) Acompanhar o planejamento e o desenvolvimento dos processos seletivos de tutores, em 
conjunto com o coordenador de curso; 

c) Elaborar e encaminhar ao coordenador do curso a relação mensal de tutores aptos e inaptos para 
recebimento da bolsa; 

d) Montar e acompanhar processos técnicos de documentação dos cursos; 

e) Acompanhar o planejamento e o desenvolvimento das atividades de seleção e capacitação dos 
tutores envolvidos no programa; 

f) Supervisionar as atividades presenciais e online dos tutores; 

g) Encaminhar à coordenação do curso relatório semestral de desempenho da tutoria; 

h) Participar das atividades de formação continuada. 

6. DO PERÍODO E PROCEDIMENTOS PARA AS INSCRIÇÕES 

6.1 A inscrição deverá ser feita no período de 07 a 12 de fevereiro de 2014, até às 12 horas, pelo link 
http://ead.ufgd.edu.br/sistema. 

6.2 Para realizar a inscrição, o candidato deverá cadastrar-se no Sistema EaD, fazer o login, escolher o 
processo seletivo e confirmar sua inscrição pelo link http://inscricaoead.ufgd.edu.br. 

6.3 A EaD/UFGD não se responsabiliza por inscrições que não puderem ser submetidas no último dia 

http://www.ufgd.edu.br/eventos/ciaee/logo_ufgd.jpg
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e horário 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/UFGD. 

6.4 Não será aceita inscrição via fax e/ou por correio eletrônico. 

7. DA SELEÇÃO, DA CLASSIFICAÇÃO E DA PROVA ESCRITA 

7.1 A seleção dos candidatos será feita com base na nota obtida em prova escrita, de caráter 
eliminatório e classificatório, e valerá de zero a cem (100) pontos. 

7.2 A prova escrita consistirá na elaboração de texto dissertativo sobre as atribuições do cargo, 
levando-se em consideração o conteúdo programático trabalhado na formação continuada de 2013. 

7.3 A prova escrita será realizada no dia 17 de fevereiro de 2014, das 14 h às 16 h, na sala 103, da 
Faculdade de Direito e Relações Internacionais (FADIR), localizada a Rua Quintino Bocaiúva, 2100 – 
Esq. c/ Manoel Santiago - Jardim da Figueira, Dourados – MS. 

7.4 O candidato que não obtiver a pontuação mínima de 70 pontos será eliminado do processo 
seletivo simplificado. 

7.5 Os membros da Banca Examinadora definirão os tópicos norteadores (critérios avaliativos) da 
correção da prova escrita, que serão consolidados pelo presidente da banca, os quais direcionarão a 
análise individual da prova produzida pelo candidato. 

7.6 O candidato que não comparecer no local da prova, no horário previsto, não terá outra 
oportunidade para a realização da mesma, sendo eliminado do processo seletivo simplificado. 

8. DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE 

8.1 Em caso de empate na média de seleção, terá prevalência, por ordem, o candidato:  

a) que tenha mais de 60 (sessenta) anos, completados até o último dia fixado para efetivação das 
inscrições (artigo 27, parágrafo único, do Estatuto do Idoso); 

b) mais idoso. 

8.2 Permanecendo o empate, após a aplicação dos critérios referidos nas alíneas ‘a’ e ‘b’ do item 
anterior, será realizado sorteio em audiência pública, para a qual serão convocados, previamente, os 
respectivos interessados. 

9. DA DESCLASSIFICAÇÃO 

9.1 Será considerado desclassificado o candidato que deixar de cumprir ou atender qualquer um dos 
itens e respectivos subitens listados nos requisitos, vagas e público alvo da seleção. 

10. DOS RESULTADOS 

10.1 Os resultados estarão disponíveis no dia 19 de fevereiro de 2014, no endereço eletrônico 
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http://portalead.ufgd.edu.br/, conforme cronograma do processo seletivo (Anexo 1). 

11. DOS RECURSOS 

11.1 Caberão recursos contra resultado, em até 01 (um) dia após a divulgação dos resultados 
preliminares, somente no caso de indeferimento de inscrições, irregularidades legais e de 
inobservância das normas pertinentes ao processo de seleção constantes deste edital. 

11.1.1 O candidato que desejar interpor recurso deverá fazê-lo pessoalmente, encaminhando-o 
digitalizado, via e-mail para ead@ufgd.edu.br, observados os horários e prazos previstos neste item. 

11.1.2 A Comissão de Seleção proferirá a sua decisão em até 01 (um) dia útil, findo o prazo para 
interposição de recursos. 

11.2 Será indeferido, preliminarmente, recurso extemporâneo, inconsistente e que não atenda às 
exigências e especificações estabelecidas neste edital. 

11.3 Em hipótese alguma, será aceito pedido de revisão de recurso e/ou recurso de recurso. 

11.4 O prazo para recurso não terá início, nem se encerrará em dia não útil. 

11.5 A contagem do prazo será iniciada no primeiro dia útil após a publicação do resultado. 

11.6 Não será aceito recurso via fax. 

12. DO VÍNCULO PROFISSIONAL 

12.1 O profissional selecionado para trabalhar no Projeto será contratado pela Fundação de Apoio 
ao Ensino Pesquisa e Extensão (FUNAEPE) pelo regime celetista, pelo prazo determinado e indicado 
no item 3 deste Edital, com possibilidade de prorrogação de acordo com a necessidade dos 
coordenadores do projeto. 

12.2 A contratação desse profissional pela FUNAEPE não caracteriza em nenhuma hipótese vínculo 
empregatício com a UFGD. 

13. DA CONVOCAÇÃO  

13.1 A convocação do candidato se dará por meio de edital específico emitido pela PROGRAD e 
publicada no endereço (http://portalead.ufgd.edu.br), tão logo os resultados sejam homologados, 
obedecida a ordem de classificação, durante a vigência deste edital. 

13.2 Ocorrendo vacância em virtude da desistência de candidato selecionado e convocado, ou pelo 
seu desligamento por interesse próprio ou da Administração, a EaD da UFGD poderá convocar outro 
candidato selecionado pelo processo seletivo do presente edital, respeitada a ordem de classificação. 

14. DA EXCLUSÃO DO PROFISSIONAL CONTRATADO 

14.1 O profissional selecionado, e posteriormente contratado, poderá ser desligado da equipe da 
EaD/UFGD, e consequentemente da FUNAEPE, a qualquer tempo, por solicitação, por deixar de 
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cumprir com as atividades atribuídas, no todo ou em parte, por conduta inadequada ou por 
indisponibilidade de tempo para o desenvolvimento das atividades, conforme as seguintes 
circunstâncias: 

a) automaticamente, ao término do período estabelecido no termo de compromisso e no contrato 
de trabalho; 

b) por solicitação do profissional; 

c) a pedido da coordenação da Educação a Distância ao qual o profissional esteja vinculado, 
mediante justificativa; 

d) em decorrência do descumprimento de qualquer dispositivo do termo de compromisso assinado; 

e) pelo não comparecimento, sem motivo justificado, por mais de 05 (cinco) dias, consecutivos ou 
não, no período de um mês; ou por mais de 05 (cinco) faltas durante todo o período de duração 
do contrato; 

f) abandono das atividades; 

g) por conduta incompatível com a exigida pela Administração; 

h) quando em caso de doença, não puder continuar desenvolvendo as atividades após 15 (quinze) 
dias de atestado médico. 

14.2 Em caso de doença do profissional contratado, será aceito atestado médico de até 15 (quinze) 
dias com o respectivo CID. Caso o profissional esteja impossibilitado de retomar as atividades após 
esse período, será desligado, haja vista as características peculiares do contrato por não se configurar 
como emprego. 

15. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS  

15.1 A inexatidão das declarações, a falta da comprovação dos requisitos e as irregularidades de 
documentos, ou outras constatadas no decorrer do processo seletivo ou após a convocação para o 
trabalho, implicarão na anulação, para o candidato, de todos os atos decorrentes desse processo de 
seleção. 

15.2 A aprovação no processo seletivo assegurará apenas a expectativa de direito à convocação, 
ficando a concretização deste ato condicionada à observância das disposições legais pertinentes, do 
interesse e conveniência da EaD/UFGD, e ainda da rigorosa ordem de classificação e do prazo de 
validade do processo seletivo. 

15.3 O processo seletivo será válido por um ano a contar da data de publicação do resultado final, 
podendo ser prorrogado por uma vez, por igual período, a critério da administração. 

15.4 Todas as convocações e avisos referentes a este edital e suas consequências serão divulgados 
no sítio eletrônico da EaD/UFGD http://portalead.ufgd.edu.br. 
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15.5 A equipe da EaD/UFGD não se obriga a encaminhar nenhuma comunicação individual referente 
a este edital, cabendo a cada profissional convocado obter informações no sítio eletrônico da 
EaD/UFGD http://portalead.ufgd.edu.br. 

15.6 Para fins de comprovação de vínculos empregatícios, experiência profissional, formação 
acadêmica, experiência em Educação a Distância e ensino presencial não serão considerados 
documentos que não tenham sido expressamente solicitados por este Edital. 

15.7 Tendo se esgotado toda a lista de candidatos classificados, a EaD/UFGD reserva-se o direito de 
contratar diretamente outros interessados. 

15.8 A qualquer tempo este edital poderá ser alterado, revogado ou anulado, no todo ou em parte, 
por motivo de interesse público, sem que isso implique direito à indenização de qualquer natureza. 

15.9 Os casos omissos serão dirimidos pela Comissão de Seleção, consultada a Pró-Reitoria de Ensino 
de Graduação. 

15.10 Informações adicionais deverão ser solicitadas por meio do e-mail ead@ufgd.edu.br, ou por 
meio do telefone (67) 3410-2655. 

Dourados - MS, 07 de fevereiro de 2014. 

 
PROFª GISELLE CRISTINA MARTINS REAL 

PRÓ-REITORA DE ENSINO DE GRADUAÇÃO  
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EDITAL PROGRAD Nº 07 DE 07 DE FEVEREIRO DE 2014 

SELEÇÃO DE SUPERVISOR PEDAGÓGICO DA EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA 
 

ANEXO 1 
 

CRONOGRAMA DE REALIZAÇÃO DO PROCESSO SELETIVO 

 

ATIVIDADE DATA/PERÍODO 

Período de Inscrições 07/02 a 12/02 até às 12 h 

Deferimento das Inscrições 12/02 às 17 h 

Período de Recursos 13/02 

Resposta aos Recursos e Homologação das Inscrições 14/02 

Realização da Prova Escrita 17/02, das 14 h às 16 h 

Divulgação do Resultado 19/02 

Período de Recursos 20/02 

Resposta aos Recursos e Homologação do Resultado Final 21/02 

Convocação A partir de 21/02 

 
 
 

http://www.ufgd.edu.br/eventos/ciaee/logo_ufgd.jpg
http://www.mostardas.rs.gov.br/sites/6400/6424/LOGO_UAB.jpg
mailto:ead@ufgd.edu.br

