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SELEÇÃO DE TUTOR(A) A DISTÂNCIA PARA O III CURSO DE 
ESPECIALIZAÇÃO EM EDUCAÇÃO NA DIVERSIDADE E CIDADANIA COM 
ÊNFASE NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS / 2014-2015. 

 
EDITAL 02/2014 – SELEÇÃO DE TUTOR(A) A DISTÂNCIA 

 

A Faculdade de Educação da UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA – UnB torna público o presente 

EDITAL para SELEÇÃO DE TUTOR(A) A DISTÂNCIA, dentro do Programa da UNIVERSIDADE 

ABERTA DO BRASIL - UAB para o III Curso de Especialização em Educação na Diversidade e 

Cidadania, com ênfase na Educação de Jovens e Adultos / 2014-2015. 

 
1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

1.1. A presente seleção de tutor(a) a distância será executada pela Coordenação Colegiada do III 

Curso de Especialização em Educação na Diversidade e Cidadania, com ênfase na Educação de 

Jovens e Adultos / 2014-2015 da Faculdade de Educação/UnB. 

1.2. Área: Tutoria a distância do III Curso de Especialização em Educação na Diversidade e 

Cidadania, com ênfase na Educação de Jovens e Adultos / 2014-2015. 
 

2. DA FUNÇÃO 

2.1. Função: Tutor(a) a distância 

2.2. Descrição das Atividades: Orientação acadêmica e administrativa no III Curso de 

Especialização a distância em Educação na Diversidade e Cidadania, com ênfase na Educação 

de Jovens e Adultos / 2014-2015. 

2.3. Regime de trabalho: 20 horas semanais com frequência obrigatória a reuniões presenciais 

semanais convocadas pela Coordenação Colegiada do Curso e de Tutoria. 

2.4. Requisitos básicos: item 3 do presente Edital. 
 

3. REQUISITOS BÁSICOS: 

3.1. Ser professor(a) ou profissional da área de Educação de Jovens e Adultos;  

3.2. Ter formação em nível superior com habilitação em licenciatura e pós-graduação com, no 

mínimo, grau de especialista; 

3.3. Ter dedicação de carga horária compatível com seu contrato;  

3.4.  Comprovar experiência em ambiente virtual de aprendizagem, preferencialmente, em tutoria a 

distância; 
 

4. DA SELEÇÃO 

4.1. O(a) candidato (a) deverá cumprir todos os procedimentos previstos no presente Edital.  

4.2. Para participar do processo seletivo, o candidato (a) deverá acessar o sítio ctareja.fe.unb.br, 

preencher o Formulário de Inscrição para Tutoria e enviar o formulário, exclusivamente, via internet, 

até às 23h59min do dia 07/09/2014, conforme especificado no item 5 deste edital, observando o 

horário oficial de Brasília/DF; 

4.3. O(a) candidato(a) selecionado(a) para entrevista deverá entregar, na Universidade de Brasília – 

Campus Universitário Darcy Ribeiro (Asa Norte) - Faculdade de Educação – Prédio FE 1 – Sala 

06 (Sala de EJA), no horário de 9h às 17h, em formato impresso, a cópia autenticada em cartório ou 

a cópia, com apresentação do original para autenticação, dos seguintes documentos: 

 

a. Documento comprobatório de conclusão de curso de graduação  em licenciatura, certificado de 

Especialista e, se for o caso, declarações, certificados e/ou diplomas de formação em nível de pós-

graduação: mestrado e/ou doutorado; 
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b. Documento comprobatório da função de professor(a) ou profissional na área de Educação de 

Jovens e Adultos, assinada pelo(a) dirigente da instituição a qual está vinculado(a) ou prestou  o 

serviço; 

c. Documento comprobatório de experiência em Ambiente Virtual de Aprendizagem – AVA, 

preferencialmente com atuação em tutoria a distância; 

 

4.4. O(a) candidato(a) selecionado(a) que não apresentar os documentos solicitados será, 

automaticamente, desclassificado(a) do processo seletivo e será convocado(a) o próximo(a) 

candidato(a) listado(a) no Banco de  Tutores(as). 

 

 

5. DAS ETAPAS DO PROCESSO SELETIVO 

5.1. As datas listadas a seguir estão sujeitas a alterações, sendo de inteira responsabilidade do(a) 

candidato(a) acompanhar todas as informações/resultados que serão disponibilizados em 

<ctareja.fe.unb.br>. A coordenação do Curso poderá enviar e-mail comunicando a data e o horário 

para as ações estipuladas no item anterior, o que não isenta o(a) candidato(a) da responsabilidade de 

acompanhar todo o processo seletivo. 
 

Eventos Datas prováveis 

Período de inscrição 02 a 07/09/2014 

Homologação das inscrições dos(as) candidatos(as) 

selecionados(as) para entrevista 09/09/2014 

Entrega da documentação  
10 e 11/09/2014 

Homologação da documentação entregue 12/09/2014 

Realização das entrevistas 15 e 16/09/2014 

Resultado de classificação 17/09/2014 

Prazo de recurso 18 e 19/09/2014 

Resultado final 20/09/2014 

 

6. DA REMUNERAÇÃO 

6.1. Os tutores selecionados farão jus à bolsa de tutoria no valor de R$ 765,00 (setecentos e 

sessenta e cinco reais) mensais, durante o período de realização do Curso, conforme Resolução 

CD/FNDE nº 26, de 5 de junho de 2009 que prevê, entre outros, a não acumulação de bolsas. 

  
7. DAS CARACTERÍSTICAS DA TUTORIA 

7.1. Os(as) candidatos(as) selecionados(as) deverão exercer suas atividades no Ambiente  Virtual 

de Aprendizagem – AVA Moodle, devendo estar disponíveis para:  

a. Mediar  a comunicação  de conteúdos/atividades  orientadas  entre  o(s) professor(es)  e os 

cursistas, sob orientação compartilhada da Coordenação do Curso e de Tutoria; 

b.  Acompanhar  permanentemente as atividades  dos cursistas,  conforme  o cronograma  do Curso; 

c.   Manter regularidade de acesso ao AVA e dar retorno  às solicitações dos  cursistas no prazo 

máximo de 24 horas; 

d.  Participar  do  processo  de  avaliação  da disciplina,  sob  orientação  do(s)  professor(es) 

responsável (eis); 

e. Colaborar com a Coordenação do Curso na avaliação dos cursistas; 

f. Elaborar relatórios semanais e mensal de acompanhamento dos cursistas e encaminhar à 

Coordenação de Tutoria.  

 
8. DOS PROCEDIMENTOS PARA A SELEÇÃO 

8.1. Os(as) candidatos(as) serão classificados(as) por meio de análise curricular e entrevista. Para 

tanto, deverão apresentar toda a documentação, de acordo com o previsto no item 4.3.  
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8.2. A ordenação dos(as) classificados(as) será efetuada por Comissão de Seleção constituída para 

esta finalidade;  

8.3. Será convocado para a entrevista até 03 (três) vezes o número de vagas. 

   

 

9. DAS VAGAS 

9.1. Serão selecionados(as) 12 (doze) candidatos(as) e estes(as) serão convocados(as), obedecendo-se, 

rigorosamente, a ordem de classificação.  Os(as) demais candidatos(as) selecionados(as), mas não 

convocados (as), farão parte do Banco de Tutores(as) a distância e poderão ser convocados(as), de 

acordo com o item 10.2 do presente Edital. 

 
10. DO RESULTADO DA SELEÇÃO 

10.1. O resultado do processo seletivo será divulgado no sítio ctareja.fe.unb.br   e constará de uma 

lista, em  ordem  de classificação; 

10.2. Os(as) tutores(as) a distância selecionados(as) passarão a compor um Banco de Tutores(as) a 

distância e poderão ser convocados(as), em caso de abertura de vagas, no decorrer do Curso.  

 

11. DO RECURSO: 

11.1. A Coordenação Colegiada do Curso é a instância competente para a interposição de quaisquer 

recursos quanto ao processo seletivo.   

11.2. O(a) candidato(a) deverá preencher o formulário, disponibilizado em <ctareja.fe.unb.br> e enviá-

lo até 48 horas após a publicação do Resultado de Classificação para o endereço eletrônico 

<secretaria@ctareja.fe.unb.br>. Deverá registrar no assunto do e-mail: Recurso referente ao Edital 

02/2014.   

11.3. A Coordenação Colegiada do Curso não se responsabilizará pelo não recebimento de e-mail do 

recurso decorrente de problemas técnicos de responsabilidade do(a) candidato(a).   

 
12. DA VIGÊNCIA 

12.1. O resultado do processo seletivo terá vigência no período de realização do Curso – de 18 de 

outubro de 2014 a 10 de outubro de 2015, haverá recesso no período de 15 de dezembro de 2014 a 

08 de fevereiro de 2015.  

 

13. DISPOSIÇÕES GERAIS: 

13.1. A prestação dos serviços, constantes do presente edital, não acarretará, em qualquer hipótese, 

em vínculo empregatício com a Faculdade de Educação ou qualquer unidade da Fundação 

Universidade de Brasília (FUB). 

13.2. O não cumprimento de qualquer item do presente edital implicará eliminação do(a) 

candidato (a). 

13.4. Caso o(a) tutor(a) necessite se desligar do Curso, deverá comunicar por escrito, com 

antecedência de sete dias, à Coordenação Colegiada do Curso, que analisará o pedido de 

desligamento. 

13.5. Em caso de desempenho insatisfatório no exercício de suas funções, o(a) tutor(a) poderá ser 

advertido pela Coordenação do Curso e/ou pela coordenação de Tutoria e, em caso de 

reincidência, poderá ser desligado(a) da função. O desempenho do(a) tutor(a)  será avaliado pela 

Coordenação Colegiada e pela Coordenação de Tutoria. 

 
Brasília-DF, 29 de agosto de 2014. 

 
 

Prof. Dr. Erlando da Silva Rêses 
Coordenador do III Curso de Especialização em Educação na Diversidade e Cidadania, com ênfase 

na Educação de Jovens e Adultos / 2014-2015 


