
 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

DO SUL DE MINAS GERAIS 
 

Edital Nº 01/2012 
Processo Seletivo para Tutores a Distância (e-Tec) 

 
O DIRETOR GERAL DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 
DO SUL DE MINAS - CAMPUS INCONFIDENTES, faz saber aos interessados que, no período 
de 10 a 22 de julho de 2012, estarão abertas as inscrições para o Processo Seletivo de Tutor a 
Distância, obedecendo às instruções do presente Edital. 
 
1. Do número de vagas para tutoria a distância por curso e habilitação mínima 
 

Curso Número de vagas Habilitação mínima 

Técnico em Administração 8 
Curso superior concluído em 

Administração 

 
1.1 É vedada a inscrição simultânea no Processo Seletivo de Tutoria a distância em mais de 1(um) 

polo ou no mesmo polo, sob pena de desclassificação em todos. 
1.2 É vedado o acúmulo de bolsas pelo candidato. 
 
2. Das atribuições 
 
2.1 - O Tutor a distância tem como objetivo de trabalho a criação e manutenção de ambientes de 
ensino-aprendizagem virtuais, que permitam o atendimento individualizado dos alunos, que 
possibilitem a organização desses alunos em grupos promovendo o trabalho cooperativo e 
colaborativo e que estimulem o aluno a expor suas dúvidas relacionadas tanto ao seu entendimento 
sobre conteúdo da matéria, quanto às dificuldades de outra ordem que estejam dificultando o seu 
desenvolvimento no curso. 
 
São atribuições do Tutor à distância: 

• Apoiar professores e alunos nas atividades desenvolvidas no ambiente virtual de 
aprendizagem; 

• Proporcionar feedback coletivo e individualizado aos alunos; 

• Elaborar os relatórios qualitativos e quantitativos dos alunos e enviá-los a Coordenação de 
Tutoria; 

• Atender as convocações para participar de formação inicial, continuada e das reuniões 
pedagógicas; 

• Atender as solicitações do Coordenadores de Tutoria, de Curso e Geral; 

• Difundir informações da Coordenação e dos Professores; 

• Garantir a observância e o cumprimento das normas institucionais; 

• Estabelecer relações afetivas e motivacionais com todos os usuários do Ambiente Virtual; 



• Atuar na avaliação das atividades desenvolvidas nas disciplinas, de acordo com o 
estabelecido pela Coordenação do Curso. 

 
3. Dos requisitos para inscrição 
 
3.1 – Conhecimentos em Informática e Internet. 

3.2 – Atender as exigências mínimas da habilitação necessária para ocupação do cargo presentes no 
item 1 deste edital. 

 
4. Das inscrições 
 

• O período de inscrição será de 10 a 22 de julho de 2012. 

• As inscrições serão realizadas exclusivamente pela Internet através do link (http:// 
http://etec.ifs.ifsuldeminas.edu.br/). 

• O valor da taxa de inscrição é de R$ 20,00 e deverá ser pago através da GRU gerada ao final 
do processo de inscrição. 

• A taxa de inscrição deverá ser paga impreterivelmente até o dia 23/07/2012. Pagamentos 
após essa data implicarão na desclassificação do processo seletivo. 

• Em hipótese alguma a Taxa de Inscrição será devolvida, assim como não haverá 
isenção total nem parcial do pagamento da mesma. 

• O candidato deverá encaminhar à SECRETARIA do CEAD do Campus Inconfidentes toda a 
documentação constante do item 5 deste edital até o dia 23 de julho de 2012. Será 
considerada a data de postagem dos correios. 

• O processo seletivo constará de uma única fase classificatória: Prova de Títulos 

• A prova de títulos, de caráter classificatório, valerá 100,00 (cem) pontos. 

 

5. Documentação obrigatória 
 
5.1 – Documentos 
5.1.1. Cópia da Carteira de Identidade ou CRA; 

5.1.2. Cópia do CPF; 

5.1.3. Cópia autenticada do diploma de conclusão do curso ou atestado de Colação de Grau; 

5.1.4. Caso o candidato ainda não possua diploma, deverá apresentar atestado ou declaração de 
conclusão de curso devidamente expedida pela Instituição de Ensino, em que conste que o curso é 
reconhecido pela CAPES/MEC, que o candidato cumpriu todos os requisitos para a outorga do grau 
e que o diploma encontra-se em fase de confecção e/ou registro. Após a contratação, o candidato 
deverá apresentar o diploma devidamente registrado em no máximo 90 dias.  

5.1.5. Cópia autenticada da Titulação Acadêmica (licenciatura, especialização, mestrado ou 
doutorado); 

5.1.6. Comprovantes de Atuação Docente (carteira de trabalho, contracheque e declarações 
originais ou autenticadas em cartório da instituição de ensino, informando carga horária da 
disciplina ministrada e tempo de atuação docente). 

5.1.7. Comprovantes de experiência profissional fora da área docente (carteira de trabalho ou 
declaração); 

5.1.8. Comprovante de pagamento da taxa de inscrição (cópia). 

 
5.2 – Será desclassificado o candidato que não entregar os títulos na forma, no prazo e no local 



estipulados neste Edital. 
 
5.3 – A documentação acima deverá ser enviada via Sedex para o seguinte endereço: 
A/C: Secretaria do CEAD 
IFSULDEMINAS – Campus Inconfidentes 
Endereço: Praça Tiradentes, 416 – Centro 
Cidade: Inconfidentes – MG 
CEP: 37.576-000 
 
6. Da prova de títulos 
 
6.1. A prova de títulos, de caráter classificatório, valerá 100,00 (cem) pontos e terá peso 1 (um). 

6.2. Os títulos serão entregues pelos candidatos à Comissão Organizadora do Concurso até o dia 
23 de julho de 2012. Será considerada a data de postagem nos correios. 

6.3. O candidato deverá entregar os documentos pessoais, abaixo discriminados, assim como a 
documentação comprobatória para a Prova de Títulos em folhas modelo A4, encadernados com 
espiral e capa  transparente na seguinte ordem: 
a) Documentos Pessoais do candidato (cópias); Identidade e CPF; 

b) Titulação Acadêmica (especialização, mestrado ou doutorado) (cópia autenticada); 

c) Comprovante da Licenciatura (quando houver) (cópia autenticada); 

d) Comprovantes de Atuação Docente (carteira de trabalho, contracheque e declarações originais ou 
autenticadas em cartório da instituição de ensino, informando carga horária da disciplina ministrada 
e tempo de atuação docente). 

6.4. A titulação Acadêmica deverá ser entregue exclusivamente em cópias autenticadas em 
cartório. 

6.5. Receberá nota zero o candidato que não entregar os títulos na forma, no prazo e no local 
estipulados neste Edital. 
6.6. A Comissão Organizadora do concurso fará a avaliação da documentação comprobatória dos 
títulos. 

6.7. Os títulos apresentados serão considerados uma única vez, mesmo que o candidato tenha 
formação múltipla. 

6.8. Caso o candidato ainda não possua diploma, deverá apresentar atestado ou declaração, 
fotocópia autenticada em cartório ou fotocópia acompanhada do original, de defesa de Mestrado ou 
Doutorado, em que conste que o curso é reconhecido pela CAPES/MEC, que o candidato cumpriu 
todos os requisitos para a outorga do grau e que o diploma encontra-se em fase de confecção e/ou 
registro. Se no momento da posse a defesa de dissertação/tese tiver ocorrido há mais de um ano, o 
candidato deverá apresentar o diploma ou nova declaração/atestado. 

6.9. A Comissão Organizadora do concurso, em caso de dúvidas, rasuras ou falha de fotocópia 
autenticada por cartório, solicitará para confronto o seu original, não podendo o candidato se 
recusar a exibi-lo, sob pena de não ser considerado tal documento na avaliação do título. 

6.10. Caso ocorra a hipótese prevista no subitem anterior, o candidato terá o prazo de 24 horas 
para a apresentação do respectivo original. 

6.11. Os diplomas e/ou certificados em língua estrangeira somente serão válidos se acompanhados 
de tradução feita por Tradutor Juramentado. 

6.12. Não serão aceitos títulos encaminhados via fax ou via correio eletrônico. 

6.13. Segue o quadro de avaliação de títulos com a quantidade máxima, os valores a serem 
atribuídos por título específico e de área afim: 



 
Nº 

Especificação 
Quantidade 

máxima 
Pontos por título 
área específica 

Pontos por título 
área afim 

1 

Certificado de Curso de Doutorado na 
área específica ou em área afim, 
obtido em Curso credenciado pela 
CAPES. 

01 certificado 60 pontos 30 pontos 

2 

Certificado de Curso de Mestrado na 
área específica ou em área afim, 
obtido em Curso credenciado pela 
CAPES. 

01 certificado 40 pontos 20 pontos 

3 

Certificado e histórico de Curso de 
Pós-Graduação “Lato Sensu” em área 
específica ou áreas afins, obtido em 
Curso credenciado pela CAPES. 

01 certificado 20 pontos 10 pontos 

4 Licenciatura 20 pontos 

5 
Experiência comprovada, adquirida no 
magistério, ensino regular (docência)  
– para cada seis meses de atuação. 

1 ponto para cada 
06 (seis) meses 

Máximo 10 pontos 

6 
Experiência profissional na área 
específica do cargo pretendido – para 
cada seis meses de atuação. 

1 ponto para cada 
06 (seis) meses 

Máximo 10 pontos 

 
6.14. Caso o candidato possua mais de um dos títulos descritos no quadro do item 6.13, será 
considerado apenas o título de maior pontuação. A Licenciatura e a experiência comprovada 
deverão ser somadas ao título de maior pontuação. 

6.15. A titulação em área específica, como descrito no quadro 6.13, é definida pela necessidade da 
área identificada neste edital. 

6.16. Para a comprovação da pontuação obtida de acordo com o item 5 e 6 do quadro 6.13 será 
necessário a comprovação da experiência profissional, apresentando a seguinte documentação: 

a) para exercício de atividade em empresa/instituição privada: cópia da Carteira de Trabalho e 
Previdência Social (CTPS) contendo a página de identificação do trabalhador e a página que conste 
o registro do empregador que informe o período (com início e fim, se for o caso), acrescida de 
declaração do empregador constando a carga horária de efetivo exercício na docência ou que 
comprove a atividade profissional na área específica do cargo pretendido. 

b) para exercício de atividade/instituição pública: declaração/certidão de tempo de serviço que 
informe o período (com início e fim, se for o caso), constando a carga horária de efetivo exercício 
na docência ou que comprove a atividade profissional na área específica do cargo pretendido. 

c) para exercício de atividade/serviço prestado como autônomo: contrato de prestação de serviços 
ou recibo de pagamento autônomo (RPA), acrescido de declaração do contratante que informe o 
período (com início e fim, se for o caso) constando a carga horária total de efetivo exercício na 
docência ou que comprove a atividade profissional na área específica do cargo pretendido. 

6.17. Caso haja dúvidas quanto à veracidade ou informações insuficientes de título apresentado, a 
Comissão de análise o desconsiderará. 

 
7. Da classificação final 
 
7.1 Os candidatos serão classificados em listagem única em ordem decrescente de pontuação. 
 



8. Do resultado final 
 
8.1 - O Resultado Final será divulgado a partir do dia 27 de julho de 2012, no endereço eletrônico 
do Campus Inconfidentes (http://www.ifs.ifsuldeminas.edu.br). 
 
9. Da remuneração mensal 
 
9.1 - A remuneração mensal será equivalente ao estabelecido na legislação para Tutores a Distância, 
paga pelo FNDE/MEC, vigente à época da contratação. Atualmente a Bolsa é de R$ 765,00. 

9.2- A bolsa não constitui vínculo empregatício entre a Instituição e o tutor. 

 

10. Das disposições finais 
 
10.1. A contratação dos candidatos classificados será por um período de 12 meses, podendo ou 
não ser prorrogado por igual período, de acordo com a duração do curso para qual se inscreveu. 

10.2. A jornada de trabalho dos tutores a distância é de 20 horas semanais online que podem ser 
desenvolvidas na residência do tutor ou em outro local, desde que o acesso seja diário. 

10.3. Eventualmente os tutores poderão ser convocados pelo Coordenador de Curso ou 
Coordenador Geral para formação continuada ou reuniões pedagógicas, sempre aos finais de 
semana. 

10.4. Serão desligados do programa os tutores que não atenderem as normas da Instituição e que 
não atenderem as especificações qualitativas e quantitativas do trabalho. 

10.5. A vigência do concurso é de 1 (um) ano. 

10.6. Os candidatos classificados poderão ser convocados durante o prazo de vigência deste 
edital. 

10.7. O contrato será temporário, em forma de Prestação de Serviço, com carga horária de 20 
horas de trabalho semanais, de modo a atender as demandas da função de Tutor, incluindo 
disponibilidade nos finais de semana. 

10.8. A classificação no Processo Seletivo não assegurará ao(à) candidato(a) o direito à 
contratação imediata, apenas a expectativa de ser contratado(a), segundo a ordem de classificação. 
A concretização deste ato ficará condicionada à observância das disposições legais pertinentes e 
disponibilidade de vagas. 

10.9. A inexatidão das afirmativas ou irregularidade de documentos, ainda que verificadas 
posteriormente, eliminarão o candidato do Concurso, anulando-se todos os atos decorrentes da 
inscrição. 

10.10. É vedada a inscrição simultânea no Processo Seletivo para Tutoria Presencial, de qualquer 
polo, sob pena de desclassificação nos dois processos. 

10.11. É vedado o acúmulo de bolsas pelo candidato. 

10.12. Os casos omissos serão avaliados e resolvidos pela Comissão Organizadora do presente 
Concurso Público. 

10.13. Para conhecimento de todos os presentes, este Edital será afixado em lugar próprio e 
publicado no site do Campus Inconfidentes. 

 
Inconfidentes, 06 de julho de 2012. 

 
Ademir José Pereira 

Diretor Geral - Campus Inconfidentes 


