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CHAMADA PÚBLICA INTERNA Nº 01/2018 – UEMANET/UEMA 

SELEÇÃO INTERNA PARA FORMAÇÃO DE CADASTRO DE RESERVA DE 

PROFESSORES MEDIADORES PARA O CURSO DE MEDIAÇÃO EM EAD  

 

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

para Educação - UEMAnet, torna pública a Chamada Interna com vistas a selecionar 

colaboradores do Núcleo de Tecnologias para Educação – UEMAnet, para formação de 

Cadastro de Reserva de Professores Mediadores para atuação no curso de Mediação em 

EaD – Formação de Tutores.  

 

1 DOS REQUISITOS BÁSICOS 

1.1 Poderão se inscrever os colaboradores do UEMAnet, que atendam aos seguintes 

requisitos: 

1.1.1 Ser portador de diplomas de Nível Superior e Pós Graduação (Lato Sensu 

ou Stricto Sensu); 

1.1.2 Ter experiência mínima de 1 (um) ano no magistério da educação básica 

ou superior, ou possuir, no mínimo, 1 (um) ano de experiência como tutor 

em cursos desenvolvidos na Modalidade de Educação a Distância (EaD), 

em Instituição Pública, pelo Sistema Universidade Aberta do Brasil – 

UAB ou Fundação Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE; 

1.1.3 Ter acesso à internet de forma contínua e conhecimento para utilizar as 

ferramentas tecnológicas; 

1.1.4 Ter disponibilidade de 20 horas semanais para atuar na função; 

1.1.5 Ter disponibilidade para participar das formações ofertadas pela 

Coordenação de Tutoria. 

 

2 DAS INSCRIÇÕES 

2.1 A inscrição será realizada exclusivamente via internet, no período de 

27/02/2018 a 06/03/2018, no endereço: www.uemanet.uema.br/seletivos.   

2.2 Para realizar a inscrição o candidato deverá certificar-se de que atende ao Item 1, 

sob pena de indeferimento da inscrição.  

2.3 Os interessados deverão preencher formulário no sistema de inscrição e anexar a 

documentação básica disposta no Item 3 da presente chamada, bem como as 
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demais comprovações de titularidade e experiência em observância ao quadro de 

pontuações do Anexo I. 

2.4 O candidato deve digitalizar as documentações (FRENTE E VERSO), salvar em 

formato PDF e ANEXAR em espaço indicado no sistema, durante o período de 

inscrição. 

2.5 Inscrições sem a postagem dos documentos básicos no sistema de inscrição, 

conforme Item 3, serão INDEFERIDAS;  

 

3 DA COMPROVAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO BÁSICA 

3.1 Para anexo da documentação no sistema, no ato da inscrição, o candidato deve 

observar os documentos básicos obrigatórios para participar da seleção: 

3.1.1 Carteira de identidade (RG); 

3.1.2 Cadastro de Pessoa Física (CPF); 

3.1.3 Diplomas de Nível Superior e Pós-Graduação (Lato Sensu ou Stricto 

Sensu), expedidos por Instituição de Ensino reconhecida pelo MEC. 

3.1.3.1 Os diplomas de cursos de Nível Superior e Pós-Graduação (Lato 

Sensu ou Stricto Sensu), expedidos por universidades estrangeiras, 

só serão considerados válidos mediante revalidação ou 

reconhecimento, por instituição de educação superior brasileira, 

nos termos do Art. 48 §§ 2º e 3º da lei 9.394/1996. 

3.1.4 Documento comprobatório de experiência mínima de 01 (um) ano em 

docência e/ou tutoria. 

3.1.4.1 Serão aceitos documentos oficiais emitidos por Instituição de 

Ensino reconhecida pelo MEC ou Carteira de Trabalho (com 

identificação do candidato), com período de atuação, data de 

admissão e demissão ou com data de admissão e último 

contracheque, quando ainda em exercício.  

3.1.4.2 Não serão considerados os documentos comprobatórios de 

experiências apresentados que não fizerem referência ao nome do 

candidato, função desempenhada e período de atuação.  

3.1.5 Documento comprobatório como colaborador do Núcleo de Tecnologias 

para Educação – UEMAnet. 
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3.1.5.1 São considerados colaboradores os funcionários que exercem 

atividades diárias no UEMAnet, com regime de no mínimo 30 

horas semanais.  

 

4 DO PROCESSO DE SELEÇÃO E CONVOCAÇÃO 

4.1 O Processo de Seleção dos candidatos será composto por Prova de Títulos, em 

etapa única e classificatória.  

4.2 Para a Prova de Títulos serão considerados os documentos ANEXADOS no 

sistema de inscrição, em observância a quadro demonstrativo de pontuação do 

Anexo I; 

4.2.1 Os diplomas expedidos por universidades estrangeiras, só pontuarão 

quando concluídos e revalidados por universidades públicas que tenham 

curso do mesmo nível e área ou equivalente, conforme o disposto na Lei nº 

9.394 de 20 de dezembro de 1996. 

4.3 O Resultado da seleção se dará pela ordem decrescente do total de pontos 

obtidos na Prova de Títulos; 

4.4 Em caso de empate entre os candidatos, serão adotados os critérios de desempate 

na seguinte ordem: 

4.4.1 Maior pontuação por tempo de experiência profissional na Educação a 

Distância; 

4.4.2 Maior pontuação por tempo de experiência profissional no Ensino 

Presencial; 

4.4.3 Maior idade. 

4.5 Os candidatos aprovados serão convocados de acordo com o surgimento de 

vagas, via email: cadastrodereserva.uema@gmail.com. 

  

mailto:cadastrodereserva.uema@gmail.com
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5 CRONOGRAMA 

Atividade Data 

Início da Inscrição 27/02/2018 

Término da Inscrição 06/03/2018 

Resultado Preliminar 13/03/2018 

Interposição de Recurso 14/03/2018 

Resultado Definitivo 16/03/2018 

 

6 DA CARGA HORÁRIA E REMUNERAÇÃO 

6.1 Os professores mediadores selecionados deverão cumprir carga horária de 20 

horas semanais. 

6.2 Para o desenvolvimento das atividades no curso de Mediação em EaD – 

Formação de Tutores, os professores mediadores receberão bolsas no valor de 

R$1000,00, com duração de 03 (três) meses.  

6.3 As bolsas pagas aos professores mediadores 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.  

 

7 DAS ATRIBUIÇÕES  

7.1 São consideradas atribuições do Professor Mediador:  

7.1.1 Orientar e acompanhar as atividades no Ambiente Virtual de 

Aprendizagem (AVA); 

7.1.2 Elaborar relatórios das atividades realizadas no curso, por módulo, ou 

quando solicitado pela Coordenação do Curso e/ou de Tutoria; 

7.1.3 Disponibilizar material de apoio aos alunos sempre que necessário ao 

processo ensino-aprendizagem; 

7.1.4 Corrigir as atividades virtuais dos alunos; 

7.1.5 Participar das formações ofertadas pela Coordenação de Tutoria.  
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8 DISPOSIÇÕES FINAIS  

8.1 O candidato é responsável pelo correto preenchimento do formulário de 

inscrição nesta chamada, assim como pela conferência de toda a documentação 

obrigatória exigida na etapa de Prova de Títulos, e descrita neste Edital, 

eximindo-se o UEMAnet de tal incumbência; 

8.2 As demandas oriundas do curso de Mediação em EaD – Formação de Tutores 

não deverão comprometer a carga horária e as atividades desenvolvidas pelo  

colaborador no Núcleo de Tecnologias para Educação - UEMAnet; 

8.3 Os casos omissos serão decididos pela Coordenação do UEMAnet. 

8.4 Informações adicionais poderão ser obtidas através do e-mail 

cadastrodereserva.uema@gmail.com 

 

 

São Luís 27/02/2018 

Ilka Márcia Ribeiro de Souza Serra  

Coordenadora Geral do UEMAnet 
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ANEXO I – QUADRO DEMONSTRATIVO DE PONTUAÇÃO PARA PROVA DE 

TÍTULOS 

Item Pontuação 
Pontuação 

Máxima 

1. Formação 

Acadêmica 

Certificado de Especialização 8 16 

Diploma de Mestrado 20 20 

Diploma de Doutorado 30 30 

2. Formação 

Continuada 

Certificado de curso de Mediação em EaD 

ou Formação em Tutoria com carga horária 

mínima de 180h 

3 pontos por 

curso 
6 

Certificado de Aperfeiçoamento na área de 

Educação com carga horária mínima de 

60h. 

2 pontos por 

curso 
6 

3. Experiência 

Profissional na 

modalidade 

presencial 

Documento comprobatório de experiência 

em Docência na Educação Básica 

4 pontos por 

ano letivo 
16 

Documento comprobatório de experiência 

em Docência no Ensino Superior 

4 pontos por 

semestre 

letivo 

16 

4. Experiência 

Profissional na 

Educação a 

Distância 

Documento comprobatório de experiência 

em Tutoria na Modalidade EAD, pelo 

Sistema UAB ou FNDE 

5 pontos por 

ano letivo 
20 

Documento comprobatório de experiência 

em Docência dos cursos desenvolvidos na 

Modalidade EAD, pelo Sistema UAB ou 

FNDE; 

5 pontos por 

disciplina 
20 

 

 


