
 

 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHÃO NÚCLEO DE TECNOLOGIAS 

PARA A EDUCAÇÃO - UEMAnet CHAMADA PÚBLICA N° 008/2017- 

UEMAnet/UEMA 

EDITAL N° 008/2017- UEMAnet/UEMA 

SELEÇÃO SIMPLIFICADA PARA ADMISSÃO DE TUTORES PARA O 

CURSO DE INGLÊS BÁSICO DA UEMA 

A Universidade Estadual do Maranhão - UEMA, por meio do Núcleo de Tecnologias 

para Educação - UEMAnet, torna público que no período de 03/06/2017 a 11/06/2017, 

estarão abertas as inscrições para seleção simplificada de Tutores, para atuarem no 

curso de Inglês básico da UEMA, observadas as condições contidas neste Edital. 

1 DISPOSIÇÕES PRELIMINARES  

1.1 O processo seletivo será regido por este Edital e executado pelo Núcleo de 

Tecnologia para Educação - UEMAnet.  

1.2 A presente chamada tem por finalidade selecionar tutores para atuarem em 

atividades típicas de tutoria no curso de Inglês básico da UEMA.  

1.3 A atuação do tutor não gerará quaisquer vínculos empregatícios com a UEMA, 

sendo sua atribuição e remuneração definidas de acordo com o sistema de bolsas.  

1.4 A atuação do tutor e, consequentemente, a percepção de bolsas, cessarão ao 

término do curso ou a qualquer tempo, a critério da Coordenação. 

1.5 O curso terá duração de 06 (seis) meses. 

1.6 Ao efetivar a inscrição, o candidato declara estar ciente do conteúdo deste edital e 

acatar na íntegra as suas disposições. 

2 DO NÚMERO DE VAGAS 

2.1 O processo seletivo destina-se ao preenchimento imediato de 20 (vinte) vagas para 

tutores, sendo 07 (sete) vagas para Tutor a Distância, e 13 (treze) vagas para Tutor 

Presencial.  

2.1.1 As vagas para Tutor a Distância são destinadas, exclusivamente, aos candidatos 

que residem na região metropolitana de São Luís. 

2.1.2 As vagas para Tutor Presencial estão distribuídas por município, conforme 

quadro a seguir: 

Município Vagas 

São Luís  07 

Caxias  02 

Bacabal  01 

Santa Inês  01 

Balsas  01 

Timon  01 



 

 

2.2 O número de tutores poderá ser reduzido, caso o número de alunos matriculados 

seja insuficiente para a constituição de turma. 

3 DOS REQUISITOS PARA INSCRIÇÃO 

3.1 Serão deferidas as inscrições para candidatos que cumpram todas as condições 

gerais e específicas descritas abaixo: 

3.1.1 O candidato deve atender UM dos requisitos de formação seguinte: 

I. Graduado em Letras com habilitação em Língua Inglesa. 

II. Graduado em qualquer área com especialização em Língua inglesa ou com 

um certificado internacional em docência da Língua Inglesa. 

III. Graduação em qualquer área com experiência mínima de 1 (um) ano na 

docência da Língua Inglesa. 

3.1.2 Ter acesso à Internet de forma contínua e conhecimento para utilizar as 

ferramentas tecnológicas. 

3.1.3 Ter disponibilidade aos sábados para eventuais demandas. 

3.1.4 No caso de Tutor Presencial, os candidatos devem residir no município para o 

qual pleiteia a vaga. 

3.1.5 Ter disponibilidade para viagens mensais. 

3.1.6 Ter disponibilidade para participar da Capacitação de Tutores. 

3.2 Não será permitido aos tutores selecionados a participação como alunos do curso 

de inglês básico da UEMA. 

4 DA INSCRIÇÃO  

4.1 A inscrição será realizada exclusivamente via Internet, no período de 03/06/2017 a 

11/06/2017 no endereço eletrônicowww.uemanet.uema.br/seletivos. 

4.2 Para a homologação da inscrição, o candidato deverá preencher formulário e 

anexar no sistema de inscrição, obrigatoriamente, documentação que comprove 

possuir os requisitos básicos exigidos para participar da seleção, listados no Item 3 

deste Edital, bem como as demais comprovações de titularidade e experiência em 

observâncias ao quadro de pontuações do Item 5.2.1. 

4.3 O candidato deve digitalizar os documentos básicos obrigatórios (FRENTE E 

VERSO), salvar em PDF e ANEXAR em espaço indicado no sistema de inscrição: 

I. Carteira de Identidade (RG); 

II. Comprovante de residencia no nome do candidato; 

III. Documento que comprova formação mínima exigida, conforme Item 3.1.1 

deste edital. 



 

 

4.4 O candidato que não anexar os documentos básicos obrigatóriosno sistema de 

inscrição terá sua inscrição indeferida. 

4.5 Para as inscrições indeferidas em função da ausência de documentação exigida ou 

pelo não cumprimento deste edital, não caberá recurso. 

4.6 O candidato é responsável pela consulta sobre a homologação da sua inscrição, 

que estará disponível no sistema de seleção. 

4.7 O candidato só poderá se inscrever em apenas UMA das categorias de 

Tutoria(Presencial ou a Distância). No caso de duas inscrições de um mesmo 

candidato, será considerada a última inscrição realizada com data e horário mais 

recente. 

4.8 A UEMA não se responsabiliza por inscrição não recebida por motivo de ordem 

técnica, falha de computadores ou de comunicação, congestionamento de linhas 

de comunicação, bem como quaisquer outros fatores que impossibilitem a 

transferência de dados. 

5 DO PROCESSO DE SELEÇÃO E CLASSIFICAÇÃO 

5.1 A seleção dos candidatos se dará em duas etapas: 

I. Prova de Títulos; 

II. Entrevista para verificação de proficiência em língua inglesa. 

5.2 Da Prova de Título 

5.2.1 Esta etapa tem caráter classificatório, e será considerado o quadro de pontuação 

a seguir: 

Títulos 
Pontos por 

título 

Pontuação 

máxima 

Formação 

Acadêmica 

Certificado de curso de pós-graduação lato sensu na área 

a que concorre área correlata, ou em educação a 

distância. 

2,5 5,0 

Certificado ou declaração de conclusão de curso de pós-

graduação stricto sensu, em nível de mestrado 

reconhecido pela CAPES. 

5,5 5,5 

Certificado ou declaração de conclusão de curso de pós-

graduação stricto sensu, em nível de doutorado. 

8,0 8,0 

Experiência 

Profissional 

Documento que comprove experiência docente no 

ensino presencial (nível básico, profissional ou 

superior). 

3,0/ ano 9,0 

Documento que comprove experiência docente na 

educação a distância. 

3,0/ano 9,0 

Formação 

Continuada 

Certificado de curso de inglês nível intermediário 2,5 2,5 

Certificado de curso de inglês nível avançado. 3,5 3,5 

Certificado internacional de proficiência na Língua 

Inglesa (Nível intermediário ou superior). 

3,5 3,5 

Curso de Mediação em EaD. 4,0 4,0 

TOTAL 50 

 



 

 

5.2.2 Para a Prova de Títulos serão considerados os documentos anexados no sistema 

de inscrição. 

5.2.3 Os diplomas de graduação, mestrado e doutorado expedidos por universidades 

estrangeiras, só serão aceitos quando concluídos, revalidados e/ou reconhecidos por 

instituição de educação superior brasileira, conforme o disposto na Resolução nº 3, 

de 22 de junho de 2016. 

5.2.4 Serão aceitos para a comprovação da experiência, Carteira de Trabalho, 

Contrato de Trabalho ou declarações/certidões emitidos pela instituição de ensino 

reconhecida pelo MEC, desde que conste o período de atuação. 

5.2.5 O candidato selecionado, quando convocado, deverá apresentar os documentos 

originais que foram utilizados no ato da inscrição, para fins de validação dos 

arquivos digitalizados, do contrário serão excluídos do processo seletivo.  

5.3 Da Entrevista 

5.3.1 Esta etapa tem caráter classificatório e eliminatório, e será atribuído total 

máximo de 100 pontos. 

5.3.2 A Entrevista poderá ser presencial ou por videoconferência (via Skype), 

podendo ser gravada, com duração máxima de 20 minutos. 

5.3.3 A Entrevista consiste na arguição do candidato para avaliar seu nível de 

fluência na língua inglesa. 

5.3.4 A data, horário e local da Entrevista serão divulgados no endereço eletrônico: 

www.uemanet.uema.br, sendo o candidato responsável pela consulta às informações 

necessárias para a realização da Entrevista. 

5.3.5 O candidato que faltar à Entrevista será excluído do processo seletivo. 

5.4 O processo de classificação se dará em ordem decrescente da soma dos resultados 

obtidos nas duas etapas. Em caso de empate entre os candidatos, serão considerados 

como critérios de desempate:  

I. Maior pontuação na Entrevista 

II. Maior tempo de experiência docente em educação a distância. 

III. Maior tempo de experiência na docência presencial.  

5.5 O resultado da seleção será divulgado no site do UEMAnet 

(www.uemanet.uema.br). 
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6 CRONOGRAMA 

Atividade Data Local 

Inscrição on-line  03 a 11/06/2017 http://www.uemanet.uema.br/seletivos/ 

Divulgação dos locais e datas da 

entrevista 

16/06/2017 www.uemanet.uema.br 

Entrevistas 19 a 21/06/2017 UEMAnet, Campus Paulo VI/ Skype  

Resultado preliminar 23/06/2017 www.uemanet.uema.br 

Recurso 24/06/2017 seletivotutores.uemanet@gmail.com 

Resultado final 04/07/2017 www.uemanet.uema.br 

7 DA CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL  

7.1 A Capacitação de Tutores citada no Item 3.1.7, tem o objetivo de orientar e 

preparar o candidato para as atividades de tutoria a serem desenvolvidas no decorrer 

do curso, sendo obrigatória a participação do candidato convocado. 

7.1.1 As informações de data, horário e local da Capacitação Presencial serão 

enviadas para o e-mail cadastrado no sistema de inscrição. 

8 DA CARGA HORÁRIA E REMUNERAÇÃO 

8.1 Os Tutores Presenciais e a Distância, selecionados, deverão cumprir carga horária 

de 20 (vinte) horas semanais. 

8.2 O valor mensal da bolsa de tutoria é de R$ 850,00 (oitocentos e cinquenta reais). E 

seu pagamento estará vinculado, diretamente, à entrega do relatório das atividades de 

tutoria. 

8.3 O pagamento da bolsa cessará ao término das atividades do curso ou a qualquer 

tempo, em caso de desempenho insatisfatório do tutor. 

8.4 As bolsas pagas ao tutor não constituem vínculo trabalhista ou de regime jurídico 

dos serviços públicos, portanto, não se aplicam benefícios como: férias, gratificação 

natalina, dispensa por motivo de doença ou caso fortuito e força maior. 

9 DAS ATRIBUIÇÕES 

9.1 São consideradas atribuições do Tutor Presencial e a Distância: 

a) Assistir aos alunos nas atividades do curso; 

b) Orientar e acompanhar as atividades no Ambiente Virtual de Aprendizagem 

(AVA);  

c) Elaborar relatórios do desempenho dos alunos; 

d) Elaborar relatórios das atividades de tutoria, mensalmente, sendo condição para 

o recebimento da bolsa; 

e) Corrigir as atividades avaliativas, e registrar os resultados adequadamente; 

f) Disponibilizar material de apoio aos alunos sempre que necessário ao processo 

ensino-aprendizagem;  



 

 

g) Realizar atividades acadêmicas nos municípios/polos, conforme cronograma e 

orientações estabelecidos pela Coordenação do Programa; 

h) Esclarecer dúvidas, realizando preferencialmente atendimento individualizado;  

i) Realizar o feedback formativo dos estudantes; 

j) Participar dos momentos de formação estabelecidos pela Coordenação do 

Programa. 

9.1.1 Os Tutores a Distância, além das atribuições supracitadas, deverão realizar 

atendimento presencial mensal aos estudantes nos respectivos Centros. 

10 DOS RECURSOS 

10.1 O candidato poderá interpor recurso até um dia após a divulgação do resultado 

preliminar, enviando requerimento ao e-mail: seletivotutores.uemanet@gmail.com 

10.1.1 Não serão recebidos os recursos interpostos fora do prazo estabelecido no 

Cronograma, item 6 deste Edital. 

11 DISPOSIÇÕES FINAIS  

11.1 A qualquer tempo este edital poderá ser revogado ou anulado, no todo ou em 

parte, por motivo de interesse público, sem que isso implique direito à indenização 

de qualquer natureza.  

11.2 É de inteira responsabilidade de o candidato acompanhar a publicação das 

informações referentes ao processo de seleção. 

11.3 Os casos omissos serão decididos pela Coordenação do UEMAnet.  

11.4 Informações adicionais poderão ser obtidas por meio do e-mail 

seletivotutores.uemanet@gmail.com. 
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