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EDITAL Nº 05/13 
 
 

SELEÇÃO SIMPLIFICADA PARA TUTOR PRESENCIAL DO CURSO DE 
LICENCIATURA EM CIÊNCIAS BIOLÓGICAS À DISTÂNCIA 

 

 
A Coordenação do Curso de Licenciatura em Ciências Biológicas a Distância, torna público 

que, no período de 02/09 a 16/09 de 2013, estarão abertas as inscrições para o Processo Seletivo 

Simplificado com vistas à seleção de 01 (um) Tutor Presencial para o Polo de Apoio Presencial 

de Cabaceiras - PB, 01 (um) Tutor Presencial para o Polo de Apoio Presencial de Alagoa 

Grande – PB e 01 (um) Tutor Presencial para o Polo de Apoio Presencial do Conde - PB  no 

âmbito do Sistema Universidade Aberta do Brasil – UAB / UFPB Virtual, para regime de vinte 
horas semanais (de segunda-feira a sábado) no Polo. O valor da bolsa é de R$ 765,00 mensais.  

 
1. Dos Requisitos mínimos para inscrição 
 

Como requisitos mínimos para a inscrição, serão exigidas dos candidatos as fotocópias: 1 - 
Diploma de Graduação ou Certificado de conclusão de Curso de Licenciatura em Ciências 
Biológicas ou Declaração da Coordenação do Curso que ateste o cumprimento de todos os 
créditos do Curso, 2 - comprovante de ter experiência de no mínimo um ano de magistério na 
educação básica de acordo com a Lei de Bolsas e 3 – comprovante de vínculo empregatício 
com a rede pública ou comprovante de estar fazendo pós-graduação em instituição de 
ensino pública.  

 

Sem o preenchimento desses requisitos não será efetuada a 
inscrição no polo. 
 
2. Das inscrições: 
 
a) Período da Inscrição: de 02/09 a 16/09 de 2013. 
b) Local: Pólo de Apoio Presencial do Município correspondente da vaga. 
c) Horário: os candidatos poderão realizar suas inscrições nos horários das 08 às  12 e                   
das 14 às 17:00h. 
 
3.  Dos documentos necessários à inscrição: 

 
a) Ficha de Inscrição, conforme Anexo I, deste Edital, devidamente preenchida. 
b) Declaração concordando com as normas da Seleção contidas neste Edital – Anexo II 
c)Termo de Compromisso, declarando ter disponibilidade de 20 (vinte) horas semanais (de 
segunda a sábado) nos períodos manhã, tarde e noite para desenvolver as atividades de tutoria e 
suporte à elaboração do Trabalho de Conclusão de Curso no Curso de Licenciatura em Ciências 
Biológicas à Distância, e de não exercer atualmente ou no futuro nenhuma outra função no polo 
concomitante com as de tutoria conforme Anexo III. 

      d) Procuração por instrumento particular com firma reconhecida e com poderes específicos para 
que o outorgado realize a inscrição. 
e) Fotocópia da Cédula de Identidade, expedida por órgão competente. 
f ) Fotocópia do documento de inscrição no Cadastro de Pessoa Física, CPF/MF. 



      g) Fotocópia (frente e verso) do Diploma de Graduação ou Certificado de conclusão de Curso de 
Licenciatura em Ciências Biológicas ou Declaração da Coordenação do Curso que ateste o 
cumprimento de todos os créditos do Curso Diploma ou Certificado de conclusão de Curso de 
Graduação reconhecido pelo MEC. Diploma de Graduação obtido no exterior deve estar 
devidamente revalidado em universidade brasileira. 
h) Histórico Escolar onde conste a nota obtida no TCC. 
i) Documento que comprove ser o candidato funcionário da rede pública ou que está fazendo 

pós-graduação. 
j) Documento que comprove que o candidato tem no mínimo um ano de experiência como 

professor de educação básica. 
k) Cópia do TCC do candidato. 

 
 
4.  Do processo de seleção 

 
Estarão aptos à seleção, os candidatos que tiverem sua inscrição homologada. A lista com 

as inscrições homologadas estará disponível no Portal do Curso e no site da UFPB Virtual no 
18/09. A seleção será feita através de uma Prova Escrita, de Entrevista e da Análise do TCC.   

A Prova Escrita (produção de um projeto na área de pesquisa em ensino de Ciências ou 
Biologia), com duas horas de duração, será realizada no dia 25/09 às 09:00h Sala 2 do DSE – 
UFPB CÂMPUS I. 

 
A Entrevista com os candidatos será realizada no mesmo local no dia 25/09 às 14:00h.  

 
O resultado será divulgado no dia 30/09/2013 no site da UFPB Virtual (www.virtual.ufpb. 

br) e no site do curso (portal.virtual.ufpb.br/biologia).  
O candidato selecionado assumirá suas funções em Outubro de 2013. 

 
5.  Da classificação 

Em caso de empate, serão considerados os seguintes critérios de prioridade: 
i. Maior nota na prova escrita. 
ii. Maior nota na entrevista.  

 
A duração da bolsa será de um ano podendo ser prorrogada. A prorrogação dependerá do 

desempenho do candidato ao longo do trabalho. 

 
 

João Pessoa, 30 de Agosto de 2013. 
 
 
 
 

 
Prof. Rafael Angel Torquemada Guerra 

Coordenador do Curso de Licenciatura em Ciências Biológicas à Distância 
 
 

Diego Bruno Milanês Lopes 
Coordenador de Tutoria do Curso de Licenciatura em Ciências Biológicas à Distância 

 
 
 



cidade estado 

ANEXO I 

FICHA DE INSCRIÇÃO 
 
 

À 

COMISSÃO DE SELEÇÃO DE TUTOR PRESENCIAL 
Universidade Federal da Paraíba 

Coordenação do Curso de Licenciatura em Ciências Biológicas à Distância 
 

 

__________________________________________________, nascida(o) em 

______ de _____________. de __________, na cidade de ____________ 

_________________________, Estado de _________________________, 

residente à Rua: ______________________________________________, 

nº_____, _______________________ , ____________________________, 

Telefone:___________________,e-mail___________________________ vem  

requerer à Vossa Senhoria sua inscrição ao Processo Seletivo Simplificado com 

vistas à contratação de Tutor Presencial para o Curso de Licenciatura em 

Ciências Biológicas à Distância, no âmbito do Sistema Universidade Aberta do 

Brasil – UAB / UFPB Virtual, 

Nestes Termos, 

Pede deferimento. 

 

            _______________, ___ de ________________ de 2013. 

 

___________________________________________________ 

Assinatura do candidato 
 

 

______________________________________________ 

Assinatura do(a) Funcionário(a) Receptor da Inscrição 



ANEXO II 

 

 

 
 
 

 
D E C L A R A Ç Ã O 

 

  
  

Eu, ________________________________________________________, 

portador da cédula de identidade nº ___________ , expedida pelo ______, 

DECLARO acatar as regras descritas neste edital, para fins de homologação da 

inscrição, do Processo Seletivo Simplificado para Tutor Presencial do Polo de 

apoio presencial de ____________________ para o Curso de Licenciatura em 

Ciências Biológicas à Distância, no âmbito do Sistema Universidade Aberta do 

Brasil – UAB. 

 

Local, ________________________ 

Data: ________________________ 

 

Assinatura do Candidato: _______________________________________ 

 



ANEXO III 

 

 

TERMO DE COMPROMISSO 
 

 

 
 

Declaro, para os devidos fins, que eu, ________________________________  

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

______________________________________________________________,  

(nome, nacionalidade, endereço, nº do CPF), candidato(a) à uma vaga de 
Prestador(a) de Serviço de Tutoria para o Curso de Licenciatura em Ciências 

Biológicas à Distância, no âmbito do Sistema Universidade Aberta do Brasil – 

UAB, tenho ciência das obrigações inerentes à qualidade de Tutor Presencial, 
no que diz respeito ao cumprimento de 20 (vinte) horas semanais (de segunda 

a sábado).  
Nesse sentido, COMPROMETO-ME a respeitar as seguintes cláusulas: 

 
I –  dedicação integral de 4 (quatro) horas diárias e 20 vinte horas semanais 

(de segunda a sábado) de atividades no Curso de Licenciatura em Ciências 
Biológicas à Distância, no âmbito do Sistema Universidade Aberta do 

Brasil – UAB, serviço que será desenvolvido no Pólo para o qual  o 
candidato foi selecionado. 

 II – não acumular a percepção da bolsa com qualquer modalidade de auxílio 
ou bolsa do Sistema Universidade Aberta do Brasil ou de recursos do 

FNDE. 
III – Não exercer nenhuma outra função no pólo em que desenvolverá as 

atividades de tutoria 

 
A inobservância dos requisitos citados acima implicará no cancelamento da 

bolsa. 
 

 
Local e data: ________________________________________________ 

 
 

 
 

Assinatura da(o) candidata(o): ______________________________________ 
 


