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SELEÇÃO SIMPLIFICADA PARA COORDENADOR DE TUTORIA 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 08/09 a 26/09 de 2014, estarão abertas as inscrições para o Processo Seletivo 

Simplificado com vistas à seleção de 01 (um) Coordenador de Tutoria do Curso de Licenciatura em 

Ciências Biológicas a Distância no âmbito do Sistema Universidade Aberta do Brasil – UAB / 

UFPB Virtual, com regime de trabalho de vinte horas semanais (de segunda a sexta-feira) na sala da 

tutoria do curso. O valor da bolsa é de R$ 1.100,00 (hum mil e cem reais) para Coordenador de 

Tutoria II e de R$ 1.300,00 (hum mil e trezentos reais) para Coordenador de Tutoria I. A 

remuneração dos profissionais é feita por meio de bolsas de estudo e pesquisa concedidas pela 

CAPES/MEC, conforme disposto na Resolução CD/FNDE nº 26, de 5 de junho de 2009. 

 

 
1. Dos Requisitos mínimos para inscrição 
 

Como requisitos mínimos para a inscrição, serão exigidos dos candidatos as fotocópias: 1 - 
Diploma de Graduação em Ciências Biológicas, Letras, Matemática ou Pedagogia; 2 - 
comprovante de ter experiência de, no mínimo três anos de magistério na educação superior 
(para Coordenador I); e de  no mínimo 1 ano (para Coordenador II) e/ou vínculo a programa 
de pós graduação (doutorado) e/ou comprovante de formação pós-graduada (doutorado).  

 

Sem o preenchimento desses requisitos não será efetuada a 
inscrição. 
 
 
2. Das inscrições: 
 
a) A inscrição do candidato será gratuita e realizar-se-á no período de 08/09 a 26/09 de 2014. 
b) Local: Sala da Secretaria do Curso, ao lado da Coordenação do presencial e em frente à    
    Secretaria do Departamento de Sistemática e Ecologia. 
c) Horário: os candidatos poderão realizar suas inscrições nos horários das 08 às  12 e                   
das 13 às 17:00h, de segunda a sexta-feira. 
 
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 sexta-feira) nos períodos manhã e tarde para desenvolver as atividades de 
coordenação de tutoria conforme Anexo III. 

http://uab.capes.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=71%3Aresolucao-cdfnde-no-26-de-5-de-junho-de-2009&catid=15%3Aresolucoes&Itemid=29


      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 de Licenciatura em Ciências Biológicas. 
Diploma de Graduação obtido no exterior deve estar devidamente revalidado em universidade 
brasileira. 
h) Documento que comprove que o candidato tem experiência com trabalho em Educação a 

Distância. 
i) Documento que comprove ser o candidato doutor ou que está fazendo pós-graduação 

(doutorado). 
j) Documento que comprove que o candidato tem no mínimo um ano de experiência como 

professor de magistério superior (Coordenador II) ou no mínimo três anos (Coordenador I). 
 
 
4. Do processo de seleção 
 

a) A homologação das inscrições será divulgada no dia 30/09 no site da UFPB Virtual 
www.virtual.ufpb. br e no site do Curso  http://portal.virtual.ufpb.br/biologia 

b) O candidato deverá comparecer ao local da prova escrita portando Registro Geral ou  
outro documento com foto.  

c) A Prova Escrita será feita através da produção de um texto dissertativo com uma hora 
de duração. As notas serão atribuídas na escala de 0 (zero) a 10,0 (dez), conforme 
prevê cronograma abaixo. A aplicação da prova será realizada no dia 03/10 às 09:00h 
no Auditório do Departamento de Sistemática e Ecologia, CCEN, Câmpus I, João 
Pessoa para os candidatos que tiveram sua inscrição homologada. 

d) As Entrevistas com os candidatos aprovados na prova escrita com média igual ou 
superior a 7,0 (sete) serão realizadas no mesmo local e data da aplicação das provas 
às 14:00h.  

e) O não comparecimento do candidato, por qualquer motivo, nas datas, horários e locais 
estabelecidos, em qualquer etapa da seleção, implicará na sua desclassificação 
automática e irrevogável na presente seleção.  

 

 
Prova Escrita 

Pontuação 
Máxima 

 

1. Apresentação estruturada do conteúdo: introdução, 
desenvolvimento e síntese 

2,0 

2. Adequação ao tema e sua pertinência a modalidade de 
Educação a distância 

2,0 

3. Fundamento teórico, consistência argumentativa e diálogo 
com a literatura da Educação a distância 

2,0 

4. Atualidade das informações  2,0 

5. Redação: ortografia, concordância e clareza de linguagem 
na redação da prova 

2,0 

 
Na entrevista serão abordados os seguintes aspectos com os candidatos: 

 
Entrevista 

Pontuação 
Máxima 

 

1. Perfil Profissional do candidato  2,0 

2. Concepções de Educação a distância e Experiências 4,0 

3. Relações humanas no trabalho 1,5 

4. Conhecimento e uso dos Recursos tecnológicos da EaD 2,5 

 
 

http://portal.virtual.ufpb.br/biologia


O resultado será divulgado no dia 09/10/2014 no site da UFPB Virtual www.virtual.ufpb. br 
e no site do Curso  http://portal.virtual.ufpb.br/biologia. O candidato selecionado assumirá suas 

funções no dia 1º de novembro de 2014. 
 
 
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.  

 
 

6. Dos Recursos e Impugnação 

a) O candidato terá direito de pedir a impugnação do presente Edital até 5 dias da data da 
publicação deste. 

b) O candidato terá direito a recorrer do resultado final em até 10 dias úteis, a contar da 
publicação do resultado.  

c) Os recursos devem ser preenchidos em formulário específico, divulgado no Portal do Curso 
http://portal.virtual.ufpb.br/biologia e encaminhados no prazo estabelecido contendo no assunto da 
mensagem o título: Recurso referente ao Edital 04/2014 + nome do candidato.  

d) A redação do recurso deverá ser objetiva, clara e cordial, apontando argumento que 
fundamenta a necessidade de revisão do resultado.  

e) Em hipótese alguma será aceito pedido de revisão de recurso. 
 

Cronograma de datas e prazos 

ATIVIDADE DATA 
Período da Inscrição 08 a 26/09  

Divulgação da homologação das Inscrições 30/09  

Data de aplicação da prova escrita e Entrevista  03/10  

Divulgação do resultado final  09/10  
 
 

 
 

A duração da bolsa será de um ano podendo ser prorrogada. A prorrogação dependerá do 
desempenho do candidato ao longo do trabalho. 

 

 
João Pessoa, 04 de setembro de 2014. 
 

 
Prof. Rafael Angel Torquemada Guerra 

Coordenador do Curso de Licenciatura em Ciências Biológicas a Distância 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

http://portal.virtual.ufpb.br/biologia
http://portal.virtual.ufpb.br/biologia


cidade estado 

ANEXO I 

FICHA DE INSCRIÇÃO 
 
 

À 

COMISSÃO DE SELEÇÃO DE COORDENADOR DE TUTORIA 
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 Coordenador de Tutoria 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 2014. 

 

___________________________________________________ 

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 Coordenador de Tutoria do 

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 
Coordenador 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 função citada, no que diz respeito ao 
cumprimento de 20 (vinte) horas semanais distribuídas de segunda a sexta-

feira e no que diz respeito às minhas atribuições, quais sejam, participar das 
atividades de capacitação e atualização, planejar e executar o processo de 

seleção de tutores, verificar "in loco" o trabalho dos tutores, manter o 
coordenador do curso a par de tudo o que diga respeito á tutoria do curso, 

deslocar-se aos polos sempre que necessário e entrega de relatórios mensais 
de andamento das atividades de tutoria desenvolvidas sob sua supervisão.  

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 sexta-feira) de atividades no Curso de Licenciatura em 

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

 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. 

 
 

A inobservância dos requisitos citados acima implicará no cancelamento da 
bolsa. 

 
 

Local e data: ________________________________________________ 
 

 
 

 
Assinatura da(o) candidata(o): ______________________________________ 


