MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE RORAIMA
UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL

PROCESSO SELETIVO DE TUTOR PRESENCIAL PARA O CURSO DE CAPACITAÇÃO EM
EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA
EDITAL 002/2010/UAB/UFRR
A Universidade Federal de Roraima – UFRR, por meio da Universidade Aberta do
Brasil  UAB torna público o processo seletivo de bolsista para atuar como Tutor Presencial do
Curso de Capacitação em Educação a Distância.
1. NÚMERO DE VAGAS, CARGA HORÁRIA E REMUNERAÇÃO:
1.1 Serão selecionados 4 (quatro) tutores presenciais para contratação imediata e 4 (quatro)
para quadro de reservas.
1.2 A carga horária e a remuneração de acordo com a Resolução 026 de 05 de junho de 2009
e a Resolução/CD/FNDE Nº 8 de 30 de abril de 2010 do Fundo Nacional de Desenvolvimento da
Educação  FNDE serão distribuídas da seguinte forma:
BOLSISTAS PARA EXERCER
ATRIBUIÇÕES DO
SEGUINTE CARGO

CARGA HORÁRIA

REMUNERAÇÃO

Tutor Presencial

20 horas

R$ 765,00

1.2.1 A forma de cumprimento do horário ficará ao critério da Coordenação do Curso.
2. DOS PRÉREQUISITOS PARA INSCRIÇÃO:
2.1 Diploma de conclusão de curso de nível superior emitido por instituição reconhecida
pelo Ministério da Educação e experiência mínima de 1 (um) ano no magistério do ensino básico ou
superior, ou ter formação pósgraduada,ou estar vinculado a programa de pósgraduação.
2.2 Disponibilidade de 20 horas semanais, incluindo um final de semana por mês;
2.3 Conhecimentos e habilidades em informática básica, internet e ambiente virtual de
Aprendizagem – AVA (Moodle);
2.5 Residir em Boa Vista.
2.6 Ter experiência em cursos a distância.
3. DA INSCRIÇÃO
As inscrições serão efetuadas de forma presencial, na sala 317, bloco III da UFRR no período
de 07 a 10 de junho de 2010, no horário de 8:00h às 12:00h e das 14:00h às 18:00h mediante a
entrega dos seguintes documentos:
3.1 Currículo com documentos comprobatórios;
3.1 Apresentar original e cópia de RG, CPF e comprovante de residência.

4. DA SELEÇÃO
4.1 A seleção dos candidatos fazseá por meio de uma prova prática sobre o Ambiente
Virtual de Aprendizagem – AVA (Moodle) a ser aplicada conforme item 10 deste edital.
4.2 No dia 11/06/2010 pela tarde, será publicada a relação dos inscritos com a respectiva
data, horário e local para a realização da prova.
5. DAS ATRIBUIÇÕES DO BOLSISTA TUTOR PRESENCIAL:
O candidato selecionado atuará como tutor presencial dos cursistas matriculados no Curso de
Capacitação em Educação a Distância, tendo como atribuições:
• Mediar a comunicação de conteúdos entre o professorformador e os cursistas;
• Acompanhar as atividades discentes, conforme o cronograma do curso;
• Manter regularidade de acesso ao Ambiente Virtual de Aprendizagem – AVA e dar retorno
às solicitações do cursista no prazo máximo de 24 horas;
• Estabelecer contato permanente com os alunos e mediar as atividades discentes;
• Colaborar com a coordenação do curso na avaliação dos cursistas;
• Participar das atividades de capacitação e atualização promovidas pela Instituição de Ensino;
• Elaborar relatórios mensais de acompanhamento dos cursistas e encaminhar à Coordenação
de curso;
• Participar do processo de avaliação da disciplina sob orientação do professorformador
responsável;
• Apoiar operacionalmente a Coordenação do curso nas atividades presenciais.
• Comparecer em todos os encontros presenciais e elaborar relatórios dos mesmos.
6. DAS ETAPAS DO PROCESSO SELETIVO:
O processo seletivo constituirseá de 2 (duas) etapas de caráter eliminatório.
6.1 Primeira etapa: Análise curricular  serão selecionados nessa etapa todos os candidatos
que apresentarem currículo com documentos comprobatórios e que atendam os prérequisitos do
item 2 deste edital;
6.2 Segunda etapa: Prova prática sobre Ambiente Virtual de Aprendizagem – AVA,
Plataforma Moodle  nesta etapa, será realizada pela Comissão Organizadora, uma aula de caráter
teóricoprático com 2 horas de duração sobre o AVA, Plataforma Moodle, aos candidatos
selecionados na etapa anterior;
6.3 Os candidatos terão 2 horas para realizarem a prova prática;
6.4 Serão classificados os candidatos com melhor desempenho.
7. DO EMPATE:
No caso de empate, serão utilizados como critério de desempate os seguintes requisitos:
a) Maior habilidade na prova prática sobre AVA  Moodle;
b) Maior experiência profissional em educação;
c) Maior idade.

8. DA CONTRATAÇÃO
Serão contratados como bolsistas pelo período de 10 meses os candidatos aprovados nas
duas etapas da seleção, obedecendo o número de vagas do item 1.1 deste edital.
9. DA COMISSÃO EXAMINADORA
A seleção será realizada por comissão examinadora designada pelo Coordenador do Curso
de Capacitação em Educação a Distância.
10. CRONOGRAMA
DATA
07 a 10/06/2010

PROCEDIMENTO

Inscrição e Entrega de currículo

11/06/2010

Divulgação da Homologação, local e horário da aula teórico
prática e prova prática.

14/06/2010

Aula teóricoprática sobre Moodle oferecido pela Coordenação
do Curso, das 10 as 12 horas.

15, 16 e 17/06/2010

Prova prática sobre o Ambiente Virtual de Aprendizagem
(Moodle).

18/06/2010

Resultado Final

11. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS:
11.1 A inexatidão das declarações, irregularidades de documentos ou outras irregularidades
constatadas no decorrer do processo, ou posterior, eliminará o candidato, anulandose todos os atos
decorrentes da sua inscrição.
11.2 As datas previstas neste edital poderão ser alteradas por conveniência da Coordenação
do Curso e os candidatos obrigamse a cumprilas.
11.3 Todas as convocações e os avisos referentes ao processo seletivo, serão divulgados
exclusivamente no mural da Universidade Aberta do Brasil – UAB, mural da Universidade Virtual
de Roraima – UNIVIRR, mural do Centro Educacional de Formação de Professores do Estado de
Roraima – CEFORR, e no site: www.uab.ufrr.br.
11.4 Não haverá nenhuma comunicação individual do resultado das etapas do processo
seletivo, cabendo a cada candidato procurar os locais informados no item 11.3.
11.5 Não caberá recurso para este edital.
Boa VistaRR, 28 de Maio de 2010.

Professor Dr. Fábio José Parreira
Coordenador Geral da UAB/UFRR

