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CHAMADA PÚBLICA PARA FINS DE CADASTRO DE RESERVA DE 

TUTORES PRESENCIAIS  

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

para Educação - UEMAnet, lança chamada pública para fins de Cadastro de Reserva de 

Tutores Presenciais. As vagas previstas são para os cursos de Licenciatura em 

Geografia, Música e Pedagogia.  
 
Os interessados habilitados, de acordo com o perfil necessário para atuação, devem 

enviar seus currículos até às 23:59h, do dia 07 de dezembro de 2017, para o e-mail: 

cadastrodereserva.uema@gmail.com. As entrevistas ocorrerão de acordo com o 

surgimento de vagas, no Centro UEMA ou Polo UAB, para o qual o candidato está 

concorrendo.    

 

No título do e-mail deverá constar o Curso e o Polo do candidato. É obrigatório elencar 

as informações de e-mail, número de telefone e endereço do candidato. 

 

O processo seletivo terá como Banca Examinadora: 

01 Coordenadora Adjunta UAB/UEMA; 

01 Coordenador de Curso; 

01 Coordenadora de Tutoria; 

01 Assessor Jurídico. 
 
O resultado será divulgado no dia 15 de dezembro de 2017 pelo site do UEMAnet 

 
Perfil exigido para atuação: 
 

 Licenciatura na área do curso que se pretende atuar; 

 Pós-Graduação na área do curso que se pretende atuar; 

 Experiência mínima de um ano no magistério na educação básica ou superior; 

 Residir no município para o qual pleiteia a vaga;  

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

ferramentas tecnológicas; 

 Ter disponibilidade de 20 horas semanais para atuar na função; 

 Ter disponibilidade aos sábados e domingos;  

 Ter disponibilidade para participar das Formações ofertadas pela Coordenação de 

Tutoria. 

Atribuições e Remuneração: 

 O Tutor será bolsista no programa Universidade Aberta do Brasil, com bolsas 

pagas pela CAPES, no valor de R$ 765,00. 

 Suas atribuições principais são a orientação e o acompanhamento dos alunos na 

realização das atividades virtuais e presenciais no Polo; 

 Os tutores precisam cumprir 20 horas semanais, sendo 10 horas presenciais, cinco 

horas virtuais e cinco horas para atividades extras. 
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Lista de Polos por Curso: 

 

Licenciatura em Geografia: 

 Arari; 

 Dom Pedro; 

 Fortaleza dos Nogueiras; 

 Humberto de Campos; 

 Nina Rodrigues; 

 Viana. 

 

Licenciatura em Música: 

 Anapurus; 

 Bacabal; 

 Caxias; 

 Humberto de Campos; 

 Imperatriz; 

 São Luis. 

 

Licenciatura em Pedagogia: 

 Bom Jesus das Selvas; 

 Carolina; 

 Caxias; 

 Codó; 

 Humberto de Campos; 

 Imperatriz; 

 Porto Franco; 

 Santa Inês; 

 Timon; 

 Viana. 

 

 

CRONOGRAMA 
Lançamento da Chamada: 04 de dezembro de 2017 

Período de recebimento de currículos: 05 a 07 de dezembro de 2017 

Homologação da inscrição: 15 de dezembro de 2017 

 

 

 

São Luís 04/12/2017 

 

Ilka Márcia Ribeiro de Souza Serra 

Coordenadora Geral do UEMAnet 


