
    

EDITAL COMPLEMENTAR Nº. 04/2018 AO EDITAL N. 001/2017 - SELEÇÃO 

SIMPLIFICADA DE TUTORES/UFMT/SETEC/UAB/COORDENAÇÃO DE CURSO 

SELEÇÃO SIMPLIFICADA DE TUTORES PARA ATUAREM NO CURSO DE 

GRADUAÇÃO LICENCIATURA EM MATEMÁTICA – POLO ARIPUANÃ  
  

A Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT), por meio da Secretaria de 

Tecnologia Educacional/SETEC - torna público o Edital n. 04/2018, 

complementando os termos do Edital n. 001/2017 - SELEÇÃO SIMPLIFICADA 

DE TUTORES, conforme a seguir especificado:  

1. DAS VAGAS  

É ofertada uma (01) vaga para tutor efetivo para atuar imediatamente e outras 

três (3) vagas na condição de classificadas para formarem Cadastro de 

Reserva a tutor, visando atuar no Curso de Licenciatura em Matemática, no 

Polo de Apoio Presencial de Aripuanã-MT.  

2. DOS REQUISITOS PARA PARTICIPAR  

2.1. Preencher a ficha de inscrição do anexo II 

3. DAS INSCRIÇÕES 

3.1. As inscrições serão realizadas no período de 14/03/2018 a 21/03/2018. 

3.2. Poderão se inscrever para esta Seleção graduados em Licenciatura em 

Matemática e áreas afins, tais como Cursos de Licenciatura ou 

Bacharelado em Física, Química, Bacharelado em Engenharias, 

Computação, Processamento de Dados, Estatística, Administração.  

3.3. O candidato deverá fazer a sua inscrição no polo de Apoio Presencial de 

Aripuanã por meio do preenchimento de duas fichas: 

a) de inscrição, disponível neste edital complementar ( anexo I); 

b) ficha de autodeclaração, (anexo II), acompanhada de documentos 

comprobatórios. 

c) Ficha de titulação e de experiência profissional ( Anexo III)  

   

4. DAS PROVAS 

 

4.1. O processo seletivo constará de três momentos: prova escrita, análise de 

documentos e entrevista. 

4.2. A divulgação da lista de inscritos para entrevista e prova escrita será no dia 

22/03/2018, no Mural do Polo de Aripuanã, após análise de documentos e 

pontuação obtida conforme ficha pontuação, anexo III, a ser avaliada pela 

banca examinadora do curso. 

4.3. A realização da Prova escrita e da entrevista será no dia 23 de março de 

2018, na semana do Curso de Nivelamento, a partir das 14h. 



4.4. Outras informações podem ser obtidas na secretaria do polo de Apoio 

Presencial de Aripuanã-MT.  

Cuiabá, 13 de março de 2018.  

  
Prof. Dr. Sergio Antonio Wielewski  

Coordenador do curso de Licenciatura em Matemática/UAB 



 

 
  

  

            

FICHA DE INSCRIÇÃO CANDIDATO A TUTOR – ANEXO I  

EDITAL COMPLEMENTAR Nº. 04/2018 -  

UFMT/SETEC/UAB/COORDENAÇÃO DE CURSO SELEÇÃO SIMPLIFICADA  

DE TUTORES PARA ATUAR NO CURSO DE GRADUAÇÃO LICENCIATURA 

EM MATEMÁTICA – POLO ARIPUANÃ  

  

  

NOME COMPLETO:  

ENDEREÇO RESIDENCIAL:  

CIDADE:  

ESTADO:  

FONE DE CONTATO:  

E-MAIL:  

  

NÚMERO DE  REGISTRO GERAL:  

FORMAÇÃO:  

INSTITUIÇÃO DE FORMAÇÃO:  

ANO DE FORMAÇÃO:  

PÓS-GRADUAÇÃO:  

INSTITUIÇÃO DE FORMAÇÃO:  

ANO DE FORMAÇÃO:  

  

  

LOCAL DE TRABALHO:  

ENDEREÇO DO TRABALHO:  

FONE DE CONTATO DO TRABALHO:  

TEMPO DE ATUAÇÃO DOCENTE:  

  

REGISTRO DE INFORMAÇÕES ADICIONAIS:  

  



  

  

 

Anexo II  

FICHA DE REQUESITOS PARA AUTODECLARAÇÃO –VAGAS TUTOR - Anexo II  

NOME DO(A) CANDIDATO (A):  

 ___________________________________________________  

POLO: Aripuanã CURSO: Licenciatura em Matemática  

  

DA ETAPA DE REQUISITOS MÍNIMOS:  

Por meio de preenchimento de informação da ficha de requisitos o candidato deverá 

autodeclarar durante a inscrição, que possui os requisitos mínimos, condição exclusiva, para a 

participação no presente processo seletivo, mediante apresentação da documentação 

comprobatória no ato da inscrição.    

  

REQUISITOS   SIM   NÃO  

Declaro possuir conhecimentos e domínio de 

recursos básicos em informática: Navegação e 

recuperação de informações na internet (trabalho 

com buscadores), domínio de recursos básicos em 

sistemas operacionais (principalmente operações 

que envolvem manipulação e gestão de arquivos 

digitais no computador – transferência e 

compactação) e envio e recebimento de 

mensagens eletrônicas na internet  

   

Declaro ter disponibilidade mínima para exercício 

de tutoria em vinte horas semanais presenciais no 

polo do curso de sua escolha bem como, promover 

o contato com os cursistas, acessar e acompanhar 

as atividades no AVA, assim como mobilizar os 

cursistas para o estudo, sanando dúvidas e 

informando o professor formador, a coordenação 

do curso sobre cada caso.  

    

Declaro possuir experiência de ensino de 

Graduação - Licenciatura em Matemática e áreas 

afins, tais como Cursos de Licenciatura ou 

Bacharelado em Física, Química, Bacharelado em 

Engenharias, Computação, Processamento de 

Dados, Estatística, Administração. 

    

  

  



  

REQUISITOS   SIM   NÃO  

Declaro ter experiência profissional de 

ensino na área que me habilito atuar 

como tutor, mesmo sendo graduado em 

outros cursos afins consideradas pela 

Coordenação de Curso. 

    

Declaro possuir disponibilidade de tempo 

para encontros presenciais previamente 

agendados pela Coordenação do Curso.  

    

Declaro comprovar, mediante documento 

de anuência, que a Unidade 

Administrativa a me vinculo, está de 

acordo com minha participação no 

projeto formativo em caso de servidor 

público municipal, estadual ou federal.  

    

Declaro possui formação de nível 

superior na área e experiência mínima de 

1 (um) ano no magistério do ensino 

básico ou superior  

    

Declaro que, no exercício da tutoria 

participarei do programa de Pesquisa e 

formação de tutores em Educação a 

Distância para atuarem na formação de 

professores para a educação básica 

desenvolvidos pelo Ministério da 

Educação em parceria com a 

Universidade Federal de Mato Grosso, 

conforme disposto no item 11 do do 

edital 001/SETEC/UFMT  

    

  

Assinatura do(a) candidato(a): _____________________________________________  

Data:____/_____/_____  

  

  

  

 

 

 

 

  



 

Anexo III  

FICHA DE PONTUAÇÃO DA TITULAÇÃO E EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL 

 

 NOME DO(A) CANDIDATO (A): 

  

  
POLO:Aripuanã         

CURSO:Licenciatura  em Matemática  

  

  

Critérios e pontuação para classificação.   

ITENS  TÍTULOS ACADÊMICOS  Pontos 

na área  

Pontos 

em outra 

área  

Pontuação  

Obtida  

01  DOUTORADO na área do curso, objeto de sua escolha  20  10    

02  MESTRADO na área do curso, objeto de sua escolha  15  7    

03  ESPECIALIZAÇÃO na área do curso, objeto de sua 

escolha  
10  5    

04  GRADUAÇÃO na área do curso, objeto de sua escolha  10  5    

05  Experiência comprovada como tutor na área do curso, 

objeto de sua escolha  
5  2    

06  Exercício de atividade de docência no magistério 

superior na área do curso, objeto de sua escolha  
5  2    

07  Exercício de atividade de docência no ensino médio, 

área do curso, objeto de sua escolha  
2  2    

08  Ter participado de cursos em educação a distância como 

aluno na área do curso, objeto de sua escolha  
2  2    

09  Exercício de atividade de docência na Educação Básica 

na área do curso, objeto de sua escolha  
1  1    

TOTAL      

DATA: _____/________/_________  

BANCA AVALIADORA:  

  

 

  

  

  

  


