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EDITAL COMPLEMENTAR Nº. 009/2017 - 

UFMT/SETEC/UAB/COORDENAÇÃO DE CURSO SELEÇÃO SIMPLIFICADA 

DE TUTORES PARA ATUAR NO CURSO DE GRADUAÇÃO LICENCIATURA 

EM PEDAGOGIA– POLO JUARA 

 

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

Tecnologia Educacional/SETEC - torna público o Edital n. 003/2017, 

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

DE TUTORES conforme a seguir especificado: 

VAGAS 

Será ofertada 1 (uma) vaga a tutor para atuar no Curso de Licenciatura em 

Pedagogia, no Polo de Apoio Presencial de Juara-MT. 

INSCRIÇÃO 

A inscrição será aceita entre os dias 09 a 16 de fevereiro de 2018. 

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

por meio do preenchimento de duas fichas: de inscrição, disponível neste edital 

complementar, anexo I; ficha de auto declaração, anexo II e currículo, 

acompanhado de documentos originais comprobatórios.  

PROVAS 

A divulgação da lista de inscritos para a prova escrita e entrevista será 

realizada no dia 28/02/2018, no mural do polo de Apoio Presencial de Juara, 

após análise de documentos e pontuação obtida conforme ficha de pontuação, 

anexo III, a ser avaliada pela banca examinadora do curso. 

A prova escrita iniciará as 08:00 até as 11:00 do dia 01/03/2018 e a entrevista 

será realizada no mesmo dia e local às 15:30.  

Outras informações podem ser obtidas na secretaria do polo de Apoio 

Presencial de Juara-MT. 

Cuiabá, 09 de fevereiro de 2018. 

 
Profa. Dra. Maria Aparecida Rezende 

Coordenadora do curso de Licenciatura em Pedagogia/UAB 
  



 

 
 

    

     
          

FICHA DE INSCRIÇÃO CANDIDATO(A) A TUTOR (A) 

EDITAL COMPLEMENTAR Nº. 003/2017 - 

UFMT/SETEC/UAB/COORDENAÇÃO DE CURSO SELEÇÃO SIMPLIFICADA 

DE TUTORES PARA ATUAR NO CURSO DE GRADUAÇÃO LICENCIATURA 

EM PEDAGOGIA – POLO JUARA 

 
 

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: 

 
  



 
 

FICHA DE REQUESITOS PARA AUTODECLARAÇÃO –VAGAS TUTOR 
NOME DO(A) CANDIDATO (A): 

___________________________________________________ 
POLO:________________CURSO: ________________________ 

 

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 DECLARAR SIM DECLARA NÃO 

Possui 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 

  

Possui disponibilidade para exercício de 

tutoria em quarenta 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. 

  

Possui comprovação de diploma de 

Graduação - Licenciatura. 

  

 

 

 

REQUISITOS DECLARAR SIM DECLARA NÃO 

Possui disponibilidade de agenda para 

encontros presenciais previamente 

agendados pela Coordenação do Curso. 

  



Comprovar, mediante documento de 

anuência, que sua Unidade 

Administrativa sendo municipal está de 

acordo com sua participação no projeto 

formativo. 

  

Possui experiência mínima de 1 (um) ano 

no magistério do ensino básico ou 

superior.  

  

No exercício da tutoria participará de 

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 

presente do edital 001/SETEC/UFMT 

  

   

 

Assinatura do(a) candidato(a): _____________________________________________ 

Data:____/_____/_____ 

 

 



 


