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                               EDITAL Nº 010/2015-CIPEAD/PROGRAD/UFPR 

 
 

 EDITAL DE SELEÇÃO DE TUTORES EM CADASTRO DE RESERVA, PARA ATUAÇÃO 

N O S  CURSOS DO PROGRAMA ANUAL DE CAPACITAÇÃO CONTINUADA – PACC/UAB 

 

A Coordenação de Integração de Políticas de Educação a Distância - CIPEAD/UFPR, torna 

público, a abertura das inscrições para Cadastro de Reserva de Tutores  para atuar em Cursos 

de Educação a Distância do Programa Anual de Capacitação Continuada da Universidade 

Aberta do Brasil– PACC/UAB. 

 

1. DISPOSIÇÕES INICIAIS 
 
 

1.1 O presente Edital objetiva selecionar profissionais para tutoria de cursos o f e r tados  

pe la  C I PEAD/UFPR den t r o  do  Prog ram a  Anua l  de  Capac i t ação  

Con t inuada  PACC/UAB  

 

1.2 As ações de capacitação serão pautadas nas demandas dos cursos da UAB. 

 

1.3 Os cursos de capacitação terão carga horária e prazo de execução variáveis na 

modalidade a distância e/ou semi  presencial. 

 

1.4 Edital e Ficha de Inscrição encontram-se à disposição dos interessados no site da 

CIPEAD:www.cipead.ufpr.br 

1.5 Poderão candidatar-se à seleção os servidores públicos (Federal, Estadual ou Municipal) 

que atuam ou tenham atuado na área de EaD. 

    
1.6 Remuneração  

1.6.1 O candidato selecionado deverá prestar serviços de tutoria no período de duração do 

curso e apresentar o relatório final de atividades. 

1.6.2 O número de tutores a serem selecionados dependerá do número de alunos inscritos no 

curso. 

1.6.3 O valor da bolsa-tutoria será de R$ 765,00 (setecentos e sessenta e cinco reais). O 
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recebimento da bolsa não representa ao tutor nenhum vínculo empregatício com a 

UFPR. 

1.6.4 A bolsa-tutoria poderá ser cancelada a qualquer momento, caso haja qualquer 

procedimento – por parte do tutor – que acarrete ações que venham a ser configuradas 

como prejudiciais à integridade de qualquer participante do curso e/ou ao 

desenvolvimento pedagógico. 

1.7 Requisitos – Comprovantes 

    1.7.1 Ensino Superior completo; 

    1.7.2 Curso de Especialização ou maior titulação; 

    1.7.3 Curso de Especialização em EaD e/ou Curso de Capacitação de Tutores em  EaD com 

carga horária superior a 90 horas; 

    1.7.3 Vínculo com serviço público da Administração Direta das esferas Federal, Estadual ou 

Municipal;  

    1.7.4 Identificação (RG ou equivalente) 

 

2. INSCRIÇÃO E SUAS ETAPAS DE SELEÇÃO 
 
 
2.1 O interessado deverá inscrever-se no site da CIPEAD/UFPR- 

http://www.cipead.ufpr.br/paccuab/, no período de 23/03/2015 a 30/03/2015, mediante o 

preenchimento do cadastro de tutor (Anexo I) e anexar cópia da documentação constante 

no item 1.7 

2.2 O processo de seleção dos candidatos será realizado pela CIPEAD/UAB. 

2.3 O critério de desempate será o maior tempo de experiência de atuação em EaD  

   2.3.1 – Em tutoria na EaD 

   2.3.2 – Outra área de atuação em EaD 

3.  DA HOMOLOGAÇÃO 

3.1 A relação dos selecionados para o Cadastro de Reserva será disponibilizada no site 

www.cipead.ufpr.br em 24/04/2015 obedecendo os requisitos e critérios estabelecidos nos itens 

1.7 e 2.1 e 2.3 

http://www.cipead.ufpr.br/paccuab/
http://www.cipead.ufpr.br/
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4. DA CONVOCAÇÃO 

4.1 A convocação dos selecionados ocorrerá conforme a oferta dos cursos, dentro da vigência 

deste edital que será de 24 meses, a partir da data de homologação dos resultados e 

obedecendo a ordem constante da relação dos selecionados. 

5. DA CONTRA PARTIDA 

5.1 Os tutores receberão Bolsas conforme o especificado no item 1.6 

5.2 A CIPEAD fornecerá aos tutores certificado de atuação 

6. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

6.1 O presente Edital terá validade de 2 (dois) anos 

6.2 As situações omissas serão resolvidas pela CIPEAD/PROGRAD/UFPR  e Coordenação da 

UAB/UFPR 

 

 

                                                                                              

                                                                                                      Curitiba, 23 de março de 2015 

                                                                                                   

 

 

 

 

 

                                            Profª Drª Marineli Joaquim Meier 

                     Coordenadora de Integração de Políticas da Educação a Distância 

 

 

 
 


