
 

 

 

 

EDITAL 01/2018 DO CHAMAMENTO PÚBLICO DE SELEÇÃO DE PROFISSIONAIS PARA 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TUTORIA 

 

A Faculdade de Medicina da UFMG, por meio do Núcleo de Ações e Pesquisa em Apoio Diagnóstico – Nupad, 

seleciona profissionais de nível superior para Processo Seletivo Simplificado para Contratação profissional autônomo 

pessoa física, para Tutoria do curso à Distância Saber para Cuidar: doença falciforme na escola, projeto financiado 

por meio do Termo de Execução Descentralizada (TED) n° 153/2017, Ministério da Saúde, conforme disposições a 

seguir. 

 

1 – DO PROCESSO SELETIVO 

 

São dispostas vagas para tutor a distância para o curso Saber para Cuidar: doença falciforme na escola, 

distribuídas segundo os dados apresentados no quadro 1, abaixo: 

 

 Quadro 1: Distribuição das vagas por área de conhecimento, disciplina e formação básica requerida. 

 

 ÁREA DE CONHECIMENTO  
 

 

REQUISITOS 

 

Nº DE 

VAGAS 

 

Saúde e Educação 

Comprovação de curso de formação de tutor; 

Experiência com tutoria na área da saúde, educação ou afins; 

Conhecimento em doença falciforme; 

Disponibilidade de horário para atender à demanda dos cursistas. 
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2 – DOS CANDIDATOS 

Os Tutores a Distância selecionados atuarão pelo período de duração do curso, podendo ter contrato prorrogado uma 

única vez, no limite da legislação vigente, ficando os demais sujeitos a uma eventual chamada, dentro do prazo de 

validade do Processo Seletivo Simplificado Classificatório 

 

2.1 Somente serão válidas as inscrições dos candidatos que atendam aos critérios mencionados no quadro 1.  

2.2. Os candidatos deverão apresentar os seguintes requisitos básicos: 

 

a) ter habilidade e conhecimentos para utilizar as tecnologias da informação e da comunicação;  

b) ter acesso frequente à Internet;  

c) possuir, preferencialmente, experiência em programas de educação a distância;  

d) ter disponibilidade para participar de reuniões pedagógicas presenciais semanais ou quando convocado pela 

coordenação do curso/projeto; 



 

 

 

 

2.3 É vedada a participação de profissionais contratados por fundações de apoio da UFMG pelo regime CLT ou com 

encerramento de contrato de trabalho com prazo menor que um ano. 

 

 3 – DAS INCRIÇÕES 

 

A inscrição deverá será realizada no período de 06/08/2018 (a partir das 08:00 horas) a 10/08/2018 (até as 17:00), 

mediante envio de currículo para e-mail seadpessoal@nupad.medicina.ufmg.br juntamente com comprovante de 

formação e conhecimento. 

 

4 – DA SELEÇÃO 

 

O processo seletivo classificatório será realizado mediante três etapas: 

1º Etapa: Análise curricular, conforme apresentado no Anexo I deste Edital. 

2ª Etapa:  Entrevista; 

3ª Etapa: Teste de Conhecimento, sendo obrigatório o preenchimento das questões para participação no processo. As 

respostas serão avaliadas como válidas se atenderem aos seguintes critérios: uso correto da língua portuguesa; clareza 

e adequação da linguagem (considerando a interação em meio digital); conteúdo que expresse valores voltados à 

formação e ao desenvolvimento das aprendizagens dos estudantes; conhecimento sobre o tema abordado. A não 

resposta ou o não atendimento a esses critérios levarão à eliminação do candidato no processo seletivo; 

4.1. Serão selecionados, prioritariamente, candidatos que atenderem aos critérios de perfil estabelecidos para vaga. 

4.2  Como critérios de desempate, serão considerados, na ordem: 

 Titulação. 

 Experiência com EaD. 

 Maior idade 

 

5 – DOS RESULTADOS 

 

Os resultados e demais informações sobre o presente processo seletivo serão divulgados no sitio                                              

(http://www.nupad.medicina.ufmg.br), no dia 16/08/2018 a partir das 18 horas. 

 

A convocação e a contratação dos candidatos aprovados e classificados obedecerão à necessidade do curso.  

O candidato aprovado será oportunamente orientado quanto a: 

 Preenchimento de ficha de cadastro; 

 Entrega de documentação para contratação; 

 Assinatura de Contrato de Prestação de Serviço Autônomo; 

 Termo de disponibilidade de carga horária para o desempenho de suas funções. 

http://www.nupad.medicina.ufmg.br/


 

 

 

 

6 – DOS COMPETÊNCIAS E ATRIBUIÇÕES 

 

O candidato deverá apresentar: capacidade de redigir, capacidade de síntese, capacidade no uso de tecnologias 

midiáticas; habilidades pessoais como criatividade, pontualidade, liderança, comprometimento e capacidade de 

trabalhar em equipe.  

 

O TUTOR A DISTÂNCIA tem como função:  

 Mediar a comunicação de conteúdos entre o professor e os cursistas;  

 Acompanhar as atividades discentes, conforme o cronograma do curso;  

 Apoiar o professor da disciplina no desenvolvimento das atividades docentes;  

 Estabelecer contato permanente com os alunos e mediar as atividades discentes;  

 Colaborar com a coordenação do curso na avaliação dos estudantes;  

 Participar das atividades de capacitação e atualização promovidas pela Instituição de Ensino;  

 Elaborar relatórios mensais de acompanhamento dos alunos e encaminhar à coordenadoria de tutoria; 

 

7 – DA CONTRATAÇÃO 

 

O Contrato de Trabalho do profissional será como autônomo, devendo o candidato apresentar cópia dos documentos 

abaixo que serão arquivadas junto ao processo seletivo. O não envio desses documentos implicará na desclassificação 

imediata do candidato e a convocação do candidato aprovado com pontuação imediatamente inferior.  

 

 Carteira de Identidade; 

 Cadastro de Pessoa Física - CPF; 

 Comprovante de residência atualizado; 

 PIS/PASEP ou Inscrição no INSS como autônomo; 

 Dados bancários: número e nome do banco, número da agência e conta corrente ou poupança. 

 

8 - DA REMUNERAÇÃO 

 

O valor bruto de remuneração por turma a ser monitorada é de R$ 2.225,00 (dois mil duzentos e vinte cinco reais), 

pagos ao final do curso. Caso haja acúmulo de turmas, será pago valor proporcional. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

9 – CRONOGRAMA  

 

Apresentamos o respectivo cronograma para servir como instrumento de orientação à sua participação no certame. 

No entanto, trata-se de cronograma provável, podendo se confirmar ou não, a depender de variáveis inerentes ao 

processo seletivo. 

 

Publicação do Edital 06/08/2018 

Período para inscrição 06/08/2018 a 10/08/2018 

Processo Seletivo 14/08/2018 

Divulgação do resultado 16/08/2018 a partir das 18h 

 

 

10 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

10.1 A Coordenação dos trabalhos está a cargo do Nupad/FM/UFMG, e serão executados em consonância com o Ministério da 

Saúde, e suas coordenações. 

10.2. Este Edital será disponibilizado no site: www.nupad.medicina.ufmg.br. 

10.3 O contrato do tutor poderá ser cancelado, caso não cumpra alguma das atividades listadas no item 6 deste Edital, 

10.4. A constatação de qualquer irregularidade na documentação exigida para contratação como autônomo implicará na 

desclassificação do candidato, a qualquer tempo, sem prejuízo das medidas legais cabíveis. 

10.5. Em caso de cancelamento do Contrato de Prestação do Serviço, será convocado o próximo candidato da sequência de 

classificação e, na inexistência de outro candidato aprovado disponível, redistribuída a turma para outro tutor em atividade e com 

bom desempenho 

10.6 O presente Edital terá validade de 01 (um) ano, a partir da data de sua homologação. 

10.7. A aprovação e a classificação dentro do número de vagas ofertadas não asseguram ao candidato o direito automático de 

assumir a sua função, mas apenas a expectativa de ser integrado ao projeto. 

10.8 A contratação pela modalidade de contrato de autônomo não gera vínculo empregatício com a Instituição contratante. 

 

Belo Horizonte, 03 de agosto de 2018. 

 

 

Professor José Nelio Januario 

Diretor Geral 

Núcleo de Ações e Pesquisa em Apoio Diagnóstico – Nupad/FM/UFMG 

 

 

 

 

 

http://www.nupad.medicina.ufmg.br/


 

 

 

 

 

ANEXO I – TABELA PONTIUAÇÃO  

 

ANÁLISE CURRICULAR 
ITEM PONTOS REGRA 

Doutorado concluído 15 Para cada doutorado 

Mestrado concluído 10 Para cada mestrado 

Especialização concluída 05 Para cada especialização 

Graduação concluída na área de atuação 05 Para cada graduação 

Mais de 5 anos de experiência em tutoria 

EAD* 

05 Somatório das experiências 

informadas 

De 2 anos a 4 anos e 11 meses de experiência 

em tutoria EAD* 

03 Somatório das experiências 

informadas 

De 1 ano a 1 ano e 11 meses de experiência 

em tutoria EAD* 

02 Somatório das experiências 

informadas 

 

 


