
 
EDITAL N° 012/2011 – CEAD – UDESC/UAB 

PROCESSO SELETIVO DE BOLSISTAS UAB/FNDE 
 
O Reitor da Fundação Universidade do Estado de Santa Catarina, no uso de suas 
atribuições legais, torna pública a abertura das inscrições e as normas que regerão o 
processo seletivo para a contratação de BOLSISTAS DA UAB que atuarão como 
TUTORES PRESENCIAIS E TUTORES VIRTUAIS, no curso de Pedagogia, na 
modalidade a distância, da Universidade Aberta do Brasil - UAB, oferecido pela 
Universidade do Estado de Santa Catarina - UDESC.  
 

1. ESPECIFICAÇÕES 
 

1.1 DO TUTOR A DISTANCIA 
 

1.1.1 DO LOCAL DE TRABALHO 
 

O tutor a distância atuará no Centro de Educação a Distância da UDESC, em 
Florianópolis. 

      
1.1.2 ATRIBUIÇÕES DO TUTOR A DISTÂNCIA: 

 
1.1.2.1 Mediar a comunicação de conteúdos e orientações entre o professor e 

os cursistas;  
1.1.2.2 Acompanhar as atividades discentes, conforme o cronograma do curso;  
1.1.2.3 Apoiar o professor da disciplina no desenvolvimento das atividades 

docentes; 
1.1.2.4 Corrigir os trabalhos elaborados pelos alunos, sob a orientação dos 

professores responsáveis;  
1.1.2.5 Manter regularidade de acesso ao Ambiente Virtual de acordo com o 

cronograma das disciplinas do curso; 
1.1.2.6 Dar retorno às solicitações dos cursistas no prazo máximo de 24 horas;  
1.1.2.7 Estabelecer contato permanente com os alunos e mediar as atividades 

discentes;  
1.1.2.8 Colaborar com a coordenação do curso no processo de avaliação dos 

estudantes e do curso;  
1.1.2.9 Fazer mediação entre os estudantes e os professores, orientado os 

alunos, sanando suas dúvidas e acompanhando as atividades propostas 
por meio do ambiente virtual de ensino e aprendizagem. 

   
1.2 DO TUTOR PRESENCIAL 

 
1.2.1 DO LOCAL DE TRABALHO 

 
O tutor presencial atuará, preferencialmente, no polo presencial para qual se 
escreveu.  

 
1.2.2 DAS ATRIBUIÇÕES DO TUTOR PRESENCIAL 

 



1.2.2.1 Mediar a comunicação de conteúdos e orientações entre o professor e 
os cursistas; 

1.2.2.2 Acompanhar as atividades discentes, conforme o cronograma do curso;  
1.2.2.3 Coordenar os encontros presenciais semanais obrigatórios, bem como 

as aplicações das avaliações, conforme o cronograma do curso;  
1.2.2.4 Apoiar o professor da disciplina no desenvolvimento das atividades 

docentes;  
1.2.2.5 Corrigir os trabalhos elaborados pelos alunos, sob a orientação dos 

professores responsáveis;  
1.2.2.6 Manter regularidade de acesso ao Ambiente Virtual de acordo com o 

cronograma das disciplinas do curso;  
1.2.2.7 Dar retorno às solicitações dos cursistas no prazo máximo de 24 horas; 
1.2.2.8 Estabelecer contato permanente com os alunos e mediar as atividades 

discentes;  
1.2.2.9 Colaborar com a coordenação do curso no processo de avaliação dos 

estudantes e do curso; 
1.2.2.10 Participar das atividades de capacitação e atualização 

promovidas pela Instituição de Ensino;  
1.2.2.11 Elaborar relatórios mensais de acompanhamento dos alunos;  
1.2.2.12 Participar do processo de avaliação da disciplina sob orientação 

do professor responsável. 
 

2. DAS VAGAS 
 

2.1 TUTORIA A DISTÂNCIA 

  PERÌODO NÚMERO 

MATUTINO 4 

VESPERTINO 4 

NOTURNO 8 

  2.2 TUTORIA PRESENCIAL 
 

 POLOS PRESENCIAIS 

VAGAS 

DISPONIVEIS RESERVA 

Braço do Norte - X 

Chapecó - X 

Criciúma - X 

Florianópolis  2 X 

Itapema - X 

Itajaí - X 

Otacílio Costa - X 

São Bento - X 

São Miguel do Oeste 1 X 

Palhoça 2 X 

Pouso Redondo 1 X 

São José 1 X 



 
 

3. DA CARGA HORÁRIA E REMUNERAÇÃO  
 

3.1. DA CARGA HORÁRIA  
A carga-horária será de 20h semanais de trabalho presencial. 
Sendo que: 
Tutor a Distância: período matutino - 10h às 14h 
                                             vespertino  - 14h às 18h  
                                             noturno -  18h às 22h 
Tutor Presencial: período noturno – 18h às 22h 
 
Atendendo ao cronograma estabelecido previamente pela respectiva coordenação 
de curso, podendo inclusive desenvolver atividades aos sábados.  
As bolsas serão concedidas pelo CAPES/MEC e pagas pelo Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação (FNDE/MEC) diretamente aos beneficiários, por meio 
de crédito em conta-benefício aberta em agência do Banco do Brasil S/A, indicada 
especificamente para esse fim e mediante assinatura pelo bolsista, de termo de 
compromisso. 
O valor da bolsa de tutoria é de R$ 765,00 (setecentos e sessenta e cinco reais)  
 
 

4. DAS INSCRIÇÕES  
 
4.1. Início: 05 de setembro de 2011 
 
4.2. Término: 08 de setembro de 2011                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
 
4.3. Local e Horário  
 

4.3.1 Local: Centro de Educação a Distância - CEAD  
Av. Madre Benvenuta, 2007  
CEP: 88.035-001 Florianópolis/SC  
Fone: (48) 3321-8400  

Nota: Serão aceitas as inscrições enviadas pelo correio, para o endereço 
indicado no item 4.3.1, através de Sedex com AR, desde que postadas até o 
último dia para a inscrição, e preenchidos os demais requisitos necessários, 
tendo claro o nome do polo para o qual se inscreveu.  
 
4.3.2. Horário: Das 13h às 18h  

 
4.4. Condições para a Inscrição  
a) Não serão aceitas inscrições sem a totalidade dos requisitos abaixo referidos nem 
inscrições condicionais.  
b) Serão aceitas inscrições por procuração com firma reconhecida em cartório e 
apresentação da Carteira de Identidade do representante legal.  
 
 
 

5. DOS REQUISITOS  



 
5.1. Ser brasileiro ou estrangeiro dentro das normas estabelecidas pelo Conselho 
Nacional de Imigração;  
5.2. Ter idade mínima de 18 (dezoito) anos;  
5.3. Conhecimentos básicos de informática (aplicativos e funções do Sistema 
Operacional Windows, Microsoft Office Excel, Word, PowerPoint e Internet);  
5.4. Participação no Curso de Capacitação de Tutores se aprovado no processo 
seletivo;  
5.5. Estar disponível para atuar no Programa, cumprindo a carga horária mínima 
definida com as Diretrizes do Programa; 
5.6. Formação de nível superior: licenciatura em pedagogia ou outras licenciaturas;  
5.7. Experiência mínima de um ano no magistério do ensino básico ou superior, ou 
ter formação pós-graduada na área da educação, ou estar vinculado a programa de 
pós-graduação na área da educação;  
 (Amparo legal - Lei nº 11.273, de 06 de fevereiro de 2006 e Lei nº 11.502, de 11 de 
julho de 2007); 
5.9. Não acumular mais de uma bolsa de estudo ou pesquisa nos programas que 
trata a Lei Nº 11.273/06. (Redação dada pela Lei nº 11.502, de 11 de julho de 2007)  
5.10. Estar disponível para cumprir as atividades, de acordo com as diretrizes do 
Sistema;  
5.11. Cumprir com os requisitos exigidos para o exercício da função.  
 
6. DA DOCUMENTAÇÃO  
 
Os candidatos às vagas deverão apresentar no ato da inscrição:  
6.1. Ficha de inscrição preenchida, conforme anexo I;  
6.2. Cópia do Histórico Escolar;  
6.3. Cópia do documento de identidade;  
6.4. Cópia do CPF;  
6.5. Cópia do comprovante da titulação mínima exigida - formação de nível superior 
– licenciatura em pedagogia ou outras licenciaturas;  
6.6. Cópia comprovante de regularidade com o Serviço Militar, para candidatos do 
sexo masculino.  
6.7. Declaração expedida pelo Tribunal Regional Eleitoral de regularidade com a 
Justiça Eleitoral.  
6.9. Comprovação de experiência mínima de um ano no magistério do ensino básico 
ou superior, ou de ter formação pós-graduada na área da educação, ou estar 
vinculado a programa de pós-graduação na área da educação;  
6.10. Carta de intenções com até 2500 caracteres, justificando o interesse ou a 
importância em participar como tutor presencial no Curso de Pedagogia na 
Modalidade a Distância a ser oferecido via Universidade Aberta do Brasil – UAB; 
6.11. Declaração que o candidato não acumula mais de uma bolsa de estudo ou 
pesquisa nos programas que trata a Lei Nº 11.273/06. (Redação dada pela Lei nº 
11.502, de 11 de julho de 2007); 
6.12. Declaração de compromisso na participação no Curso de Capacitação de 
Tutores se aprovado no processo seletivo;  
6.13. Currículo Lattes ou Curriculum Vitae, no modelo da plataforma Lattes, 
devidamente comprovado e apostilado (encadernação espiral), na sequência do 
formulário Lattes – a documentação em língua estrangeira deverá ser acompanhada 
de tradução juramentada;  



 
Nota: Os candidatos terão 60 (sessenta) dias a partir da data de publicação do 
resultado final do processo seletivo para retirar os documentos. A partir deste prazo 
os mesmos serão eliminados por meio de fragmentação manual ou mecânica. 
 
7. DA HOMOLOGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES  
 
7.1. A homologação das inscrições estará condicionada ao atendimento de todos os 
requisitos de inscrição previstos no Edital.  
7.2. As inscrições serão homologadas pelo Diretor Geral do Centro de Educação a 
Distância - CEAD e publicadas no endereço eletrônico http://www.cead.udesc.br  
 
8. DA SELEÇÃO  
 
O Processo Seletivo far-se-á mediante prova de títulos, prova prática e capacitação. 
 
8.1. PRIMEIRA ETAPA – PROVA PRÁTICA – ELIMINATÓRIA – É necessária 
presença do candidato. 
 
8.1.1 – A prova prática será aplicada no dia 09 de setembro de 2011, das 15 às 17 
horas, nos polos de apoio presencial no qual o candidato realizou a inscrição, anexo 
II, deste edital; 
8.1.2 – A prova prática será realizada, em um computador do polo de apoio 
presencial; 
8.1.3 – Será avaliado o desempenho do candidato no ambiente virtual de 
aprendizagem e a desenvoltura na elaboração de texto. 
 
8.2. SEGUNDA ETAPA – PROVA DE TÍTULOS – ELIMINATÓRIA Não é 
necessária presença do candidato. 
 
8.2.1 A prova de títulos terá seu resultado no dia 13 de setembro de 2010, somente 
serão avaliados os currículos dos candidatos aprovados na primeira etapa. 
 
8.3 TERCEIRA PARTE - CAPACITAÇÃO DE TUTORES  
8.3.1 Capacitação de tutores será realizada pela UDESC/CEAD, no ambiente virtual 
de aprendizagem; 
8.3.2 A capacitação será obrigatória a todos os selecionados.  
 

9. DA COMISSÃO EXAMINADORA  

A comissão examinadora, que realizará a seleção, será composta por professores 
do Centro de Educação a Distância – CEAD. 

10. DA HOMOLOGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DO RESULTADO DO PROCESSO 
SELETIVO  

10.1.  O resultado final será divulgado na data de  14 de setembro de 2011 no 
endereço eletrônico http://www.cead.udesc.br  

http://www.cead.udesc.br/


10.2. Do resultado do Processo Seletivo cabe recursos à Comissão Examinadora, 
desde que encaminhado até 2 (dias) úteis, após a divulgação do resultado final. 

10.3. Os recursos que forem apresentados fora do prazo estabelecido serão 
liminarmente indeferidos.  

 

12. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS  

12.1. A inscrição do candidato ao presente Processo Seletivo implicará no 
conhecimento das instruções contidas neste Edital e que expressamente concorda 
com os seus termos.  

12.2. O bolsista tutor presencial trabalhará, preferencialmente, na cidade sede do 
pólo para qual se inscreveu. 

12.3. O período de duração das bolsas será limitado à duração do curso ou projeto 
ao qual o professor estiver vinculado (§1º do art. 2º da lei Nº 11.273, de 6 de 
fevereiro de 2006). O Período de duração das bolsas será de até 4 (quadro) anos, 
podendo ser concedida por tempo inferior ou mesmo sofrer interrupção, desde que 
justificada (§2º do art. 7º da Resolução/FNDE/CD/Nº 026, de 05 de junho de 2009). 

12.4. O presente processo seletivo se destina ao preenchimento das vagas 
existentes, e das vagas que ocorrerem durante a validade do mesmo. 

12.5. Os candidatos classificados serão chamados quando se caracterizar a 
necessidade efetiva. 

12.6. O Processo Seletivo terá validade por 01 (um) ano, a partir da data da 
publicação de seu resultado, podendo ser prorrogado por mais um ano, a interesse 
da instituição. 

12.7. Os casos omissos serão decididos pela Comissão Examinadora do Processo 
Seletivo.  

  

13. DA SELEÇÃO 

13.1. DA COMISSÃO EXAMINADORA 

A comissão examinadora, que realizará a seleção do curso, será composta por 

professores designados através de portaria emitida pelo Diretor Geral do CEAD. 

 13.2. DOS RESULTADOS 

13.2..1. O resultado será divulgado nos pólos de apoio presencial da UAB e no 
endereço eletrônico  http://www.cead.udesc.br, no dia 15 de setembro de 2011. 

http://www.cead.udesc.br/


13.2.2. Caberá recurso quanto à pontuação atribuída ao candidato ou por razões de 

ilegalidade e de mérito. 

13.2.3. O recurso deve ser interposto ao Departamento de Pedagogia a Distância 

exclusivamente pelo candidato, no prazo de 24 horas a contar da publicação dos 

resultados. 

13.2.4. Os recursos deverão conter o nome e o número do CPF do candidato e ser 

fundamentado neste edital. 

13.2.5. Os recursos serão apreciados pela Comissão Examinadora do curso. 

 

Florianópolis, em 01 de setembro de 2011. 

SEBASTIÃO IBERES LOPES MELO 

REITOR 

                                                    

 
 
 



 

 

ANEXO I 
 

FICHA DE INSCRIÇÃO PARA TUTOR A DISTÂNCIA E PRESENCIAL 
 
1. Dados pessoais 
 

Nome completo: 

Endereço:        Nº: 

Bairro:   CEP:    Município:   UF:  

Data de nascimento:     /  / Sexo: (  ) Masculino  (    ) Feminino 

Estado civil:  

Identidade:     Órg. Exp.:   Nacionalidade: 

CPF:     Naturalidade: 

Telefone residencial:   Telefone Celular: 

E-mail: 

Nome da mãe: 

Nome do pai: 

 
2. Dados profissionais 
 
Possui vínculo empregatício? (  ) Sim  (  ) Não 
 
Onde? 
 
Carga Horária: _____ hs semanais; _____ hs diárias 
Das ____ h ____ min às ____h ____ min  e das ____h ____ min às ____h____ min 
 
Outro: 
 
Carga Horária: _____ hs semanais; _____ hs diárias 
 
Das ____ h____ min às ____ h____ min e das ____ h____ min às ____ h____ min 
 
Graduado em: 
Instituição: 
 
Pós graduado em: 
Instituição: 
 
Outro: 
Instituição:  
 
 
 
 



 
 
 
3. Polo para o qual está se candidatando: 
 
 
 
 
 
 
 
5. Experiência 
Já realizou alguma atividade de ensino? (  ) Sim (  ) Não 
Como foi a experiência? 
 
 
 
Já realizou atividade de tutoria? (  ) Sim (  ) Não 
Como foi a experiência? 
 
 
 
Já realizou algum curso a distância? (  ) Sim (  ) Não 
Como foi a experiência? 
 
 
 
Você tem acesso à internet em casa? (  ) Sim (  ) Não 
 
Com que frequência você utiliza o computador? 

 
(  ) Não usa  (  ) Eventualmente   (  ) Uma vez por semana 

(  ) Três vezes por semana    (  ) Todos os dias 
 
 
Local e data: 

 

Assinatura: 

 

 



 

ANEXO II 

ENDEREÇO DOS POLOS DA UAB / UDESC 

 

Municípios Endereço dos Pólos de Apoio Presenciais 

Braço do Norte 
Rua Severiano Sombrio nº 492. Bairro Centro - CEP 

88.750-000 

Criciúma 

CEDUP – Centro de Educação Profissionalizante Abílio 

Paulo – Avenida Universitária nº 345 – Bairro 

Universitário CEP: 88806-000 

Chapecó 
Rua Osvaldo Cruz 1556 – E. Bairro São Cristovão. CEP: 

89.803-361 

Florianópolis 

Centro de Educação a Distância (CEAD). Avenida 

Madre Benvenuta nº 2007. Bairro Itacorubi - CEP 

88.035-001 

Itajaí 
Avenida 7 de Setembro s/nº. Bairro Fazenda - CEP 

88.302-400 

Itapema Rua 402B s/nº. Bairro Morretes - CEP 88.220-000 

Otacílio Costa 
Rua Beira rio – S/N – Igaras – Otacílio Costa 

88540000 

Pouso Redondo 
Av. 1. De Maio – S/N – Centro – 89172000 

Pouso Redondo - SC 

São Bento do Sul 
Campus Universitário. Rua Luis Fernando Hastreiter 

nº 180. Bairro Centenário - CEP 89.200-000 

São Miguel do Oeste 
Escola de Educação Básica São Miguel. Rua La Salle nº 

1824. Bairro Centro - CEP 89.900-000 

Palhoça 

Faculdade Municipal de Palhoça - Rua João Pereira 
dos Santos, Ponte do Imaruí – Palhoça 

 

 


