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EDITAL DE ABERTURA FACED Nº 01, DE 19 DE SETEMBRO DE 2014 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO DE CANDIDATOS A TUTOR A DISTÂNCIA DA 

FACULDADE DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA DA UFGD 

 

A DIRETORA DA FACULDADE DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA, da Universidade Federal da 

Grande Dourados, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pela Portaria nº 779, de 

26/08/2014, 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), TORNA PÚBLICO o Processo Seletivo Simplificado para Formação Continuada 

2014/2015 e preenchimento de vagas de TUTOR A DISTÂNCIA em 2015, conforme as normas 

procedimentais descritas neste Edital. 

 

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

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

pela Faculdade de Educação a Distância (FACED) 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 FACED/UFGD: 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 integrantes 

da Faculdade de Educação a Distância pelos telefones (67) 3410-2669 ou pelo e-mail 

formacaocontinuada.eadufgd@gmail.com. 

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

 

2. DO OBJETO 

2.1. Esta chamada tem como objeto a seleção de candidatos a TUTOR A DISTÂNCIA para 

Formação Continuada 2014/2015 e preenchimento de vagas, no ano de 2015, em cursos de 

Graduação e Pós-Graduação, desenvolvidos na modalidade a distância pela Faculdade de Educação a 

Distância (FACED/UFGD), no âmbito do Sistema Universidade Aberta do Brasil (SisUAB), em 

caráter temporário e na condição de bolsista da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de 

Nível Superior (CAPES). 

2.1.1. A seleção dos candidatos para a Formação Continuada 2014/2015 será de caráter 
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classificatório, tendo-se por base a pontuação obtida na análise curricular, feita a partir de 

documentação enviada. 

2.1.2. A Formação Continuada 2014/2015 se destina ao preenchimento de vagas existentes, como 

também à constituição de cadastro de reserva para preenchimento de vagas que surjam, durante a 

validade deste Edital, em cursos de Graduação, Pós-Graduação, Extensão e Formação Continuada, 

para o desenvolvimento de atividades de gestão, de ensino e multidisciplinares, a critério da 

administração da FACED/UFGD. 

 

3. DOS REQUISITOS MÍNIMOS PARA A INSCRIÇÃO 

3.1. Poderão concorrer no processo seletivo, candidatos que atendam aos seguintes requisitos: 

I. Formação em nível superior na vaga ofertada, conforme distribuição no quadro de vagas do 

item 4. 

II. Experiência mínima de 01 (um) ano no magistério do ensino básico ou superior, ou, no 

mínimo, ter especialização ou estar vinculado a programa de pós-graduação (especialização, 

mestrado, doutorado). 

III. Vinculação ao setor público, ou vinculação, como aluno regular, a curso de pós-graduação 

stricto sensu (mestrado ou doutorado) reconhecido pela CAPES. 

3.2. Não poderão se inscrever ex-bolsistas da EaD/UFGD que tenham sido desligados pelo 

descumprimento, no todo ou em parte, de atribuições previstas em Termo de Compromisso de Tutor 

a Distância da FACED/UFGD. 

3.3. O candidato aprovado na Formação Continuada 2014/2015 e, posteriormente, convocado para 

desenvolver atividades como bolsista CAPES/UAB deverá comprovar, pela originalidade da 

documentação solicitada, que atende aos requisitos mínimos deste Edital. 

3.4. Será indeferida a inscrição do candidato que não comprovar, por meio da documentação 

solicitada nos itens 6 e 7, os requisitos mínimos para inscrição no processo seletivo. 

 

4. DAS VAGAS 

4.1. Serão ofertadas 255 (duzentas e cinquenta e cinco) vagas de Tutor a Distância, distribuídas 

conforme quadro de vagas a seguir: 

Quadro 1 – Vagas por Graduação/Formação 

VAGAS GRADUAÇÃO/FORMAÇÃO 

30 Administração  

04 Artes 

01 Biomedicina 

09 Ciências Biológicas  

14 Ciências Contábeis  

02 Ciências Sociais 

08 Direito  

02 Economia 

08 Educação Física 
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02 Enfermagem 

01 Farmácia 

06 Física 

06 Geografia 

26 Graduação na área de computação 

25 História 

05 Letras 

13 Libras ou qualquer graduação com PROLIBRAS 

13 

Licenciatura em Computação e/ou qualquer licenciatura desde que tenha 

experiência em núcleo/sala de tecnologia e/ou laboratório de informática 

(para disciplina de Estágio Supervisionado). 

14 Matemática  

34 Pedagogia  

17 Psicologia  

11 Qualquer licenciatura  

04 Turismo 

255 TOTAL DE VAGAS OFERTADAS 

 

5. DAS ATRIBUIÇÕES DO TUTOR A DISTÂNCIA 

5.1. As atribuições do Tutor a Distância estão divididas em atividades de formação continuada, que 

serão desenvolvidas em 2014/2015, e atividades de ensino, que serão desenvolvidas em 2015, 

conforme detalhamento a seguir: 

5.1.1. Atividades de formação continuada (2014/2015): 

a) Participar de cursos de formação ofertados pela FACED/UFGD; 

b) Fazer avaliação conceitual na(s) disciplina(s) para a(s) qual(is) for convocado; 

c) Participar de eventos promovidos pela FACED/UFGD. 

5.1.2. Atividades de ensino (2015): 

a) Acessar diariamente o AVA-Moodle com intervalo inferior ou igual a 24 horas; 

b) Reunir-se semanalmente com professor formador, com vistas à avaliação das atividades já 

desenvolvidas, bem como projetar as ações educacionais que se sucederão; 

c) Responder às dúvidas dos acadêmicos: conceituais e de rotina; 

d) Mediar a aprendizagem dos acadêmicos; 

e) Motivar a participação dos acadêmicos; 

f) Atualizar as atividades do AVA-Moodle, quando necessário; 

g) Encaminhar notícias e comunicados aos acadêmicos nas salas das disciplinas sempre que 

solicitado pela coordenação do curso e/ou de tutoria; 

h) Corrigir as atividades do AVA-Moodle, com feedback, e disponibilizar as notas aos 

acadêmicos no prazo máximo de 4 dias após a finalização da unidade; 

i) Aplicar e corrigir provas elaboradas pelo professor formador; 
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j) Registrar notas das unidades do AVA-Moodle e de provas, em planilhas específicas; 

k) Cumprir e fazer cumprir os prazos estabelecidos com a FACED/UFGD. O não cumprimento 

dos prazos estabelecidos implicará no não pagamento da bolsa e substituição imediata do tutor a 

distância; 

l) Ministrar aulas e aplicar provas presenciais no polo de apoio presencial, conforme o 

cronograma de atividades definido em reuniões com o coordenador de curso.  

5.2. É obrigatória a utilização de veículo oficial para o deslocamento do Tutor a Distância ao polo de 

apoio presencial, conforme disponibilidade da FACED/UFGD, sendo vedada a utilização de veículo 

próprio para este fim. 

5.3. Quando o profissional, que residir fora da cidade de Dourados, for convocado para participar de 

reuniões, cursos e eventos na UFGD, não havendo recursos para custear deslocamento, alimentação e 

hospedagem, a FACED/UFGD não fará pagamento de diárias e passagens. 

5.4. O cronograma de atividades do profissional convocado será definido em reuniões com o 

coordenador de curso, considerando-se as atividades que deverão ser desenvolvidas. 

 

6. DO PERÍODO E DOS PROCEDIMENTOS PARA A INSCRIÇÃO 

6.1. A inscrição deverá ser feita no período de 19 DE SETEMBRO A 29 DE SETEMBRO DE 

2014, por meio do preenchimento de cadastro do candidato no Sistema de Inscrições EaD e envio de 

documentação via on-line. 

6.2. Objetivando evitar ônus desnecessário, os candidatos deverão orientar-se no sentido de realizar a 

inscrição somente após tomar conhecimento de todos os requisitos e condições exigidos para o 

processo seletivo. 

6.3. O candidato, ao fazer a sua inscrição, deverá: 

a) Ler cuidadosamente o Edital; 

b) Acessar a página da FACED/UFGD, por meio do http://portalead.ufgd.edu.br/; 

c) Acessar o Sistema de inscrições, por meio do menu “Inscrições”; 

d) Preencher os dados solicitados; 

e) Acessar o Processo Seletivo “Tutor a Distância 2015”; 

f) Inscrever-se; 

g) Enviar/anexar, pelo Sistema de inscrição, fotocópia legível e digitalizada do Diploma de 

Graduação, RG, CPF e demais documentos relativos à análise curricular, conforme item 7; 

6.4. O cadastramento no Sistema de Inscrição EaD é 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. 

6.5. À FACED/UFGD compete excluir do processo seletivo, a qualquer momento, o candidato que 

preencher o formulário/cadastramento no Sistema de Inscrição de forma errada e/ou fornecer dados 

inverídicos. 

6.6. A FACED/UFGD não se responsabiliza por inscrições que não puderem ser 

submetidas/finalizadas, no último dia de inscrições ou a qualquer tempo, devido a problemas 
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técnicos, congestionamento na Internet e/ou de linhas de transmissão de dados, falhas de 

computadores ou na comunicação eletrônica, outros problemas de ordem técnica não decorrentes de 

sua vontade ou, ainda, outras forças relevantes que estejam fora do controle da FACED/UFGD.  

 

7. DA SELEÇÃO E DA DOCUMENTAÇÃO PARA A ANÁLISE CURRICULAR 

7.1. A seleção e a classificação dos candidatos a Tutor a Distância serão feitas inicialmente com base 

na pontuação atribuída por meio da análise curricular, conforme quadro de pontuação para análise 

curricular, Anexo I deste Edital, e serão organizadas segundo a graduação/formação dos candidatos. 

7.2. Para obtenção da pontuação na análise curricular, o candidato deverá anexar, pelo módulo de 

inscrição on-line, cópia legível e digitalizada dos documentos a seguir: 

a) Comprovante de vinculação, emitido no semestre em curso, a programa de pós-graduação 

como aluno de especialização; 

b) Certificado de especialização; 

c) Comprovante de vinculação, emitido no semestre em curso, a programa de pós-graduação 

como aluno regular de mestrado; 

d) Diploma de mestrado ou atestado de conclusão de curso; 

e) Comprovante de vinculação, emitido no semestre em curso, a programa de pós-graduação 

como aluno regular de doutorado; 

f) Diploma de doutorado ou atestado de conclusão de curso; 

g) Certificado de curso de capacitação em/sobre EaD, ofertado pela FACED/UFGD, carga 

horária mínima, 40 horas; 

h) Comprovante da experiência profissional no magistério do ensino presencial básico ou 

superior; 

i) Comprovante da experiência profissional no magistério da modalidade a distância. 

7.3. Para comprovação de experiência profissional no magistério, no ato da inscrição, serão 

considerados 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; 

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 no 

setor público; 

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; 

d) Fotocópia da declaração de atuação expedida pela Coordenação de Curso, à qual está ou 

estava vinculado. 

7.4. Somente serão aceitos certificados expedidos no exterior quando revalidados por Instituição de 

Ensino Superior no Brasil. 
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7.5. Não serão aceitos, para fim de comprovação de experiência profissional no magistério, 

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

7.6. Para efeito de pontuação, cada título ou documento será considerado e avaliado uma única vez, 

situação em que fica vedada a cumulatividade de créditos ou pontos em itens diferentes. 

7.7. Para soma da pontuação da experiência profissional não será considerada a contagem de tempo 

de serviço concomitante, mesmo que em instituições diferentes. 

 

8. DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE 

8.1. Ocorrendo igualdade de média final na análise curricular, como critério de desempate, 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 titulação; 

c) Tiver sido aprovado em curso de capacitação em/sobre EaD, ofertado pela FACED/UFGD; 

d) O que for mais idoso. 

8.2. Persistindo o empate, após a aplicação dos critérios descritos nas alíneas “a” a “d” do subitem 

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

respectivos interessados. 

 

9. DO INDEFERIMENTO DE INSCRIÇÃO 

9.1. Será indeferia a inscrição do candidato que não comprovar, na avaliação curricular, os requisitos 

mínimos para a participação do processo seletivo deste Edital; 

9.2. A qualquer tempo, será eliminado deste processo seletivo o candidato que deixar de cumprir ou 

atender qualquer um dos itens e respectivos subitens listados nos requisitos mínimos, vagas e público 

alvo da seleção. 

 

10. DOS RESULTADOS DA ANÁLISE CURRICULAR 

10.1. Os resultados preliminares da análise curricular estarão disponíveis a partir do dia 03 DE 

OUTUBRO DE 2014 no portal da FACED/UFGD. 

 

11. DOS RECURSOS DA ANÁLISE CURRICULAR 

11.1. Caberão recursos contra resultado, em até 01 (um) dia após a divulgação dos resultados 

preliminares da análise curricular, somente no caso de indeferimento de inscrição, pontuação 

atribuída à documentação do candidato, 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 via 

e-mail para formacaocontinuada.eadufgd@gmail.com, observados os horários e prazos previstos 

neste item. 
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11.1.2. A Comissão de Seleção proferirá a sua decisão até às 17 horas do dia útil, posterior à data dos 

recursos, conforme o cronograma do processo seletivo (Anexo II). 

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

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 processo seletivo. 

11.4. Será indeferido, preliminarmente, recurso extemporâneo, inconsistente e que não atenda às 

exigências e especificações estabelecidas neste Edital. 

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

11.6. A Comissão de Seleção constitui a última instância para recursos, sendo soberana em suas 

decisões, razão pela qual não caberão recursos adicionais. 

 

12. DA FORMAÇÃO CONTINUADA 2014/2015 

12.1. A Formação Continuada 2014/2015 será realizada em duas etapas, nas quais, o candidato 

deverá ser aprovado com média igual ou superior a 6,0 (seis): 

12.1.1. Na 1ª etapa, que acontecerá nos meses de Outubro e Novembro de 2014, o candidato deverá 

fazer dois cursos, sendo o curso de Língua Portuguesa e Produção Textual para AVA, obrigatório, e 

os cursos de Webconferência e de Moodle Básico, opcionais. 

12.1.2. A 2ª etapa, e final, tratará da competência conceitual da(s) disciplina(s), que o candidato 

poderá ministrar em 2015, por meio de avaliação on-line realizada no período de 27 a 30 de Janeiro 

de 2015. A(s) disciplina(s) e conteúdo básico para a avaliação serão disponibilizados em encontro 

presencial, ou por webconferência para os candidatos que não residem no município de Dourados, no 

dia 12 de Dezembro de 2014. 

12.1.3. O candidato poderá receber até 04 (quatro) disciplinas para avaliação (2ª etapa), de acordo 

com a classificação obtida na 1ª etapa em relação à quantidade de vagas por área de 

graduação/formação, conforme item 4. 

 

13. DA CONVOCAÇÃO PARA FORMAÇÃO CONTINUADA 2014/2015 

13.1. As convocações para a participação nas duas etapas da Formação Continuada 2014/2015 

serão feitas pela FACED/UFGD por meio de editais próprios, da seguinte forma:  

13.1.1. Para a participação na 1ª etapa da Formação Continuada 2014/2015, a FACED convocará 

um número maior de candidatos classificados do que o número de vagas ofertadas, na área de 

graduação/formação, com o intuito de formação de cadastro de reserva. 

13.1.2. Para a participação na 2ª etapa, e final, da Formação Continuada 2014/2015, a FACED 

convocará os candidatos aprovados na 1ª etapa, considerando-se a classificação, até o preenchimento 

das vagas por área de graduação/formação, conforme item 4. 

 

14. DA CLASSIFICAÇÃO NA 1ª ETAPA DA FORMAÇÃO CONTINUADA 2014/2015 

14.1. Para a aprovação na 1ª etapa da Formação Continuada 2014/2015, o candidato deverá obter 

média igual ou superior a 6,0 (seis) em dois cursos, conforme item 12.1. 
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14.2. Ocorrendo igualdade de média na 1ª etapa da Formação Continuada 2014/2015, como 

critério de desempate, 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); deve vir, obrigatoriamente, como primeiro 

critério.  

b) Maior tempo de serviço de atuação na EaD da UFGD; 

c) Maior tempo de atuação no magistério superior; 

d) Maior titulação; 

e) O que for mais idoso. 

14.2.1. Persistindo o empate, após a aplicação dos critérios descritos nas alíneas “a” a “e” do 

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

respectivos interessados. 

 

15. DA ALOCAÇÃO E AVALIAÇÃO NA 2ª ETAPA DA FORMAÇÃO CONTINUADA 

2014/2015 

15.1. Para a aprovação na 2ª etapa da Formação Continuada 2014/2015, o candidato deverá obter 

nota igual ou superior a 6,0 (seis) na avaliação de cada disciplina para a(s) qual(is) for designado, de 

acordo com a classificação obtida na 1ª etapa. 

15.1.1. O candidato reprovado na avaliação da(s) disciplina(s), não poderá ministrá-la(s) em 2015, 

sem perder, entretanto, o direito de trabalhar com a(s) disciplina(s) na(s) qual(is) for aprovado.  

15.1.2. No caso de reprovação, a FACED convocará o próximo candidato da lista de classificação 

para avaliação na(s) disciplina(s), até que algum candidato seja aprovado. 

 

16. DA REPROVAÇÃO NA FORMAÇÃO CONTINUADA 2014/2015 

16.1. Será considerado reprovado na Formação Continuada 2014/2015 o candidato que: 

a) Não realizar, quando convocado, os cursos oferecidos pela FACED na Formação Continuada 

2014/2015; 

b) Não seguir normas e procedimentos determinados nos cursos da Formação Continuada 

2014/2015; 

c) Obtiver média/nota final inferior a 6,0 (seis) em qualquer etapa da Formação Continuada 

2014/2015; 

d) Tiver frequência inferior a 75% nos cursos da Formação Continuada 2014/2015. 

16.2. O candidato reprovado na Formação Continuada 2014/2015 não será convocado para exercer 

atividades de tutoria a distância em 2015. 

 

17. DOS RECURSOS DA FORMAÇÃO CONTINUADA 2014/2015 

17.1. Caberão recursos contra os resultados preliminares de cada etapa da Formação Continuada 

2014/2015, em até 01 (um) dia útil após a divulgação dos resultados preliminares por edital próprio. 
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17.1.1. O candidato que desejar interpor recurso deverá fazê-lo pessoalmente, via e-mail para 

formacaocontinuada.eadufgd@gmail.com, observados os prazos previstos neste item. 

17.1.2. A equipe de Formação Continuada da FACED proferirá a sua decisão até às 17 horas do dia 

útil, posterior à data dos recursos. 

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

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

outro meio que não seja o especificado neste Edital. 

17.4. Será indeferido, preliminarmente, recurso extemporâneo, inconsistente e que não atenda às 

exigências e especificações estabelecidas neste Edital. 

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

17.6. A equipe de Formação Continuada da FACED constitui última instância para recursos, sendo 

soberana em suas decisões, razão pela qual não caberão recursos adicionais. 

 

18. DA CONVOCAÇÃO DO TUTOR A DISTÂNCIA EM DISCIPLINAS PARA ATUAÇÃO 

NO ANO DE 2015 

18.1. A convocação do tutor a distância será feita considerando-se a aprovação na Formação 

Continuada 2014/2015, até o preenchimento das vagas existentes em cursos de graduação, pós-

graduação, extensão e formação continuada da FACED/UFGD, em até 04 (quatro) disciplinas por 

ano, desde que o pagamento das bolsas não exceda ao limite máximo de 12 (doze) bolsas anuais. 

18.2. Poderá ser feito o aproveitamento de candidato classificado em vagas diferentes das dispostas 

no item 4, observando-se a compatibilidade da formação do candidato com a disciplina do curso que 

disponibilize a nova vaga; a necessidade e a conveniência da administração da FACED/UFGD e o 

interesse do candidato. 

 

19. DO VÍNCULO PROFISSIONAL 

19.1. O tipo de vínculo, a ser estabelecido entre o profissional selecionado e a FACED/UFGD, 

refere-se unicamente à categoria de bolsista da CAPES/UAB. 

19.2. O desenvolvimento das atividades pelo profissional selecionado não gera ou caracteriza, em 

qualquer hipótese, vínculo empregatício com a UFGD do profissional com a UAB. 

19.3. O profissional convocado poderá ter renovação do vínculo de bolsista para o desenvolvimento 

de atividades em outros cursos e/ou disciplinas que não façam parte deste Edital, por interesse da 

instituição. 

 

20. DO PAGAMENTO, DA QUANTIDADE E DO VALOR DAS BOLSAS 

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

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

especificamente para este fim. 

20.2. 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 
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11.502/2007. 

20.3. De acordo com o artigo 1º da Resolução/CD/FNDE nº 8, de 30 de abril de 2010, o valor de 

cada bolsa será de R$ 765,00 (setecentos e sessenta e cinco reais) mensais, ou valor atualizado caso 

ocorra atualização. 

20.4. A quantidade de bolsas será definida considerando-se a carga horária e a duração de cada 

disciplina. 

 

21. DA EXCLUSÃO DO BOLSISTA 

21.1. O profissional selecionado, e posteriormente convocado, poderá ser desligado da 

FACED/UFGD, a qualquer tempo, em virtude das seguintes circunstâncias: 

a) Automaticamente, ao término do período estabelecido no termo de compromisso; 

b) Diante da negativa da cessão de direitos autorais, imagem e voz; 

c) Em decorrência do descumprimento de qualquer atribuição disposta neste Edital ou em Termo 

de Compromisso posteriormente assinado; 

d) Por solicitação do bolsista; 

e) Por conduta incompatível com a exigida pela Administração; 

f) Por indisponibilidade de tempo para o desenvolvimento das atividades; 

g) Em caso de doença, quando não puder continuar desenvolvendo as atividades. 

 

22. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS  

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

decorrer do processo seletivo e da Formação Continuada 2014/2015, implicarão na anulação, para 

o candidato, de todos os atos decorrentes deste Edital. 

22.2. A aprovação na Formação Continuada 2014/2015 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 FACED/UFGD, e ainda da rigorosa ordem de 

classificação e do prazo de validade do processo seletivo e da Formação Continuada 2014/2015. 

22.3. Tendo-se esgotado toda a lista de candidatos classificados, ou não havendo candidatos, em 

determinada vaga/formação, que faz parte deste Edital, a FACED/UFGD reserva o direito de 

contratar diretamente outros profissionais interessados em desenvolver as atividades previstas na 

vaga/formação com lista esgotada. 

22.4. O processo seletivo e o resultado da Formação Continuada 2014/2015 serão válidos 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. 

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

no portal eletrônico da FACED/UFGD. 

22.6. A equipe da FACED/UFGD não se obriga a encaminhar nenhuma comunicação individual 

referente a este Edital, cabendo a cada profissional convocado obter informações no portal eletrônico 

da FACED/UFGD. 
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22.7. 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. 

22.8. Os casos omissos serão dirimidos pela Comissão de Seleção e equipe da Formação 

Continuada, consultada a Faculdade de Educação a Distância. 

22.9. Informações adicionais deverão ser solicitadas por meio do e-mail 

formacaocontinuada.eadufgd@gmail.com, ou por meio do telefone (67) 3410-2669. 

 

Dourados, MS, 19 de Setembro de 2014. 

 

 

Prof.ª Elizabeth Matos Rocha 

Diretora da Faculdade de Educação a Distância/FACED 
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EDITAL DE ABERTURA FACED Nº 01, DE 19 DE SETEMBRO DE 2014 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO DE CANDIDATOS A TUTOR A DISTÂNCIA DA 

FACULDADE DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA DA UFGD 

 

ANEXO I 

 

Candidato: ____________________________________________________________________ 

PONTUAÇÃO ATRIBUÍDA NA ANÁLISE CURRICULAR 

Itens de Pontuação 

Quantidade de 

pontos por 

documento ou 

item 

Pontuação 

máxima no 

item 

Pontuação 

alcançada 

Especialização em andamento 5 5  

Especialização concluída 10 10  

Mestrado em andamento 15 15  

Mestrado 20 20  

Doutorado em andamento 25 25  

Doutorado 30 30  

Curso de capacitação em/sobre EaD, 

ofertado pela EaD/UFGD, 40 horas 
10 20  

Experiência profissional no magistério 

presencial 
5 (por semestre) 15  

Experiência profissional no magistério 

a distância de outras IES 

5 (por disciplina 

ou semestre) 
15  

Experiência profissional no magistério 

da EaD/UFGD 

10 (por disciplina 

ou semestre) 
30  

Total de pontos  

 

Avaliador 1: ___________________________________________________ 

Avaliador 2: ___________________________________________________ 

Avaliador 3: ___________________________________________________ 
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EDITAL DE ABERTURA FACED Nº 01, DE 19 DE SETEMBRO DE 2014 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO DE CANDIDATOS A TUTOR A DISTÂNCIA DA 

FACULDADE DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA DA UFGD 

 

ANEXO II 

CRONOGRAMA DO PROCESSO SELETIVO 

 

ATIVIDADE DATA 

Período de inscrição 19/09 até 29/09/2014 

Divulgação do resultado preliminar da análise curricular e 

deferimento de inscrições 
03/10/2014 

Recurso contra resultado preliminar da análise curricular e 

indeferimento de inscrições 
06/10/2014 

Respostas aos recursos 07/10/2014 

Homologação do resultado final da análise curricular 07/10/2014 

Convocação dos candidatos classificados para a formação 

continuada 2014/2015 
09/10/2014 

1ª etapa da Formação Continuada 2014/2015 12/10 a 24/11/2014 

Divulgação do resultado preliminar da classificação dos candidatos 

na 1ª etapa da Formação Continuada 2014/2015 
28/11/2014 

Recurso contra resultado preliminar da classificação dos candidatos 

na 1ª etapa da Formação Continuada 2014/2015 
01/12/2014 

Respostas aos recursos 02/12/2014 

Homologação do resultado final da classificação dos candidatos na 

1ª etapa da Formação Continuada 2014/2015 
03/12/2014 

Convocação dos candidatos aprovados na 1ª etapa para a 2ª etapa, e 

final 
10/12/2014 

Encontro Presencial 12/12/2014 

2ª etapa, e final, da Formação Continuada 2014/2015 - Avaliação 

na(s) disciplina(s) 2015 
de 27 a 30/01/2015 

Divulgação do resultado preliminar da avaliação da 2ª etapa, e final, 

da Formação Continuada 2014/2015 
04/02/2015 

Recurso contra resultado preliminar da avaliação da 2ª etapa, e final, 

da Formação Continuada 2014/2015 
05/02/2015 

Respostas aos recursos 06/02/2015 

Homologação do resultado final da avaliação da Formação 

Continuada 2014/2015 
06/02/2015 

Convocação dos Tutores a Distância 2015 Fevereiro/2015 
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