
 
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ 
INSTITUTO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS 

FACULDADE DE BIOLOGIA 
CURSO DE LICENCIATURA EM CIÊNCIAS BIOLÓGICAS (EAD/UAB/CAPES) 

 
Edital nº 02 de 15 de julho de 2019 
CONVOCAÇÃO PARA TUTORES  

EADBIOLOGIA 
 

A Coordenação do Curso de Licenciatura em Ciências Biológicas Modalidade a Distância  

(EAD/UAB/CAPES) do Instituto de Ciências Biológicas da Universidade Federal do Pará torna 

pública a convocação de profissionais interessados em atuar como Tutor no Curso de 

Licenciatura em Ciências Biológicas (EAD/UAB/CAPES) desenvolvendo suas atividades na 

sala de Coordenação do referido Curso, localizada no Campus da Universidade Federal do Pará 

em Belém-Pará. 

 

1. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

1.1. O presente documento rege o processo de seleção para Tutoria do Curso de Licenciatura em 

Ciências Biológicas (UAB/CAPES/UFPA) da Universidade Federal do Pará. 

1.2. O candidato que, por qualquer motivo, deixar de atender as normas e recomendações 

estabelecidas neste documento será automaticamente eliminado do processo de seleção. 

1.3. O candidato que, tendo sido aprovado, não desempenhar adequadamente suas funções no 

exercício da tutoria conforme as diretrizes de atuação tutorial definidas pelo Colegiado do Curso, 

será automaticamente desligado da Equipe de Tutores. 

1.4. A cada fim do período letivo o candidato selecionado passará por processo de avaliação de 

desempenho sob a responsabilidade do Colegiado do Curso Licenciatura em Ciências Biológicas 

(UAB/CAPES/UFPA) da Universidade Federal do Pará, podendo permanecer ou não na equipe de 

tutoria. 

1.5. São atribuições gerais do Tutor: 

 Acompanhar, orientar e mediar o processo de aprendizagem/formação dos acadêmicos do 

curso de Licenciatura em Ciências Biológicas, da turma à qual estiver vinculado; 

 Participar das reuniões realizadas na Coordenação do Curso de Licenciatura em Ciências 

Biológicas, modalidade à distância; 

 Participar do planejamento e desenvolvimento das atividades acadêmicas, bem como zelar 

pelo seu cumprimento;  

 Orientar e receber as atividades realizadas pelos discentes do Curso; 

 Auxiliar na avaliação dos discentes ao longo do seu processo de desenvolvimento 
formativo; 
 

 Estabelecer comunicação permanente com a Coordenação e professores do Curso para 
registro e acompanhamento das atividades realizadas nos Polos;  

 



 Participar, quando necessário, de encontros presenciais aos sábados nos Polos UAB onde 

são ofertados o Curso, que atualmente são: Breves-Pa, Cametá-Pa e Marabá-Pa, ao longo 

do período de desenvolvimento dos módulos, no horário de 8 às 12h e de 14 às 18h; 

 Promover e contribuir para um ambiente que favoreça uma relação de parceria acadêmica 

entre a coordenação geral, tutores e estudantes. 

 

2. DOS REQUISITOS BÁSICOS: 

a. Graduação em Licenciatura em Ciências Biológicas ou Licenciatura em Pedagogia. 

b. Ter conhecimentos básicos para utilizar recursos tecnológicos (computadores, internet e 

aplicativos de comunicação digital); 

c. Possuir experiência docente mínima de 1 (um) ano no magistério da educação básica ou 

superior, devidamente comprovada; 

d. Residir no município de Belém no qual irá desempenhar suas atividades. 

e. Ter disponibilidade de 10h semanais para atuar presencialmente na sala de Coordenação do 

Curso. 

 

3. DA REMUNERAÇÃO 

3.1 As atividades de Tutoria são remuneradas por meio de Bolsa do Sistema UAB (Universidade 

Aberta do Brasil) no valor de R$ 765,00 (setecentos e sessenta e cinco reais) mensais e serão 

pagas pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES). 

3.3 As bolsas do Sistema UAB não poderão ser acumuladas com bolsas cujo pagamento tenha 

por base a Lei Nº 11.273/2006 e com outras bolsas concedidas pela CAPES, CNPq ou FNDE, 

exceto quando expressamente admitido em regulamentação própria. 

 

4. DAS VAGAS 

4.1. Oferta de 2 (duas) vagas. 

4.2. As vagas serão preenchidas segundo a ordem de classificação e de acordo com a 

necessidade do Curso; 

4.3. A Comissão de Seleção reserva-se o direito de selecionar além do número de vagas 

estabelecidas neste edital para efeito de cadastro reserva. 

 

5. DAS INSCRIÇÕES 

5.1. As inscrições serão realizadas online no período de 8h do dia 16/07 até às 23h59min do dia 

07/08 de 2019, no site: https://www.aedi.ufpa.br/biologia 

5.2. Os candidatos deverão, no período de 05 a 08/08/2019 no horário de 9h às 12h e 14 às 

17h, apresentar os originais e entregar cópias dos documentos abaixo relacionados, que serão 

autenticados no ato da inscrição por funcionário credenciado.  

Documentos: 

a) 2 cópias do Currículo Lattes atualizado. 

b) Diploma(s) e histórico(s) do(s) Curso(s) de graduação e pós-graduação (se houver). 

https://www.aedi.ufpa.br/biologia


c) Declaração com data recente comprovando possuir mais de 01 (um) ano de 

experiência no magistério básico ou superior. 

d) Documento oficial de Identidade e CPF. 

e) Comprovante de residência. 

f) Formulário de inscrição preenchido disponível em anexo a este edital. 

5.3. Os candidatos que não entregarem os documentos, dentro do prazo estabelecido, exigidos no 

item 5.2. serão automaticamente excluídos do processo de seleção. 

5.4. As informações prestadas no formulário de inscrição serão de inteira responsabilidade do 

candidato, dispondo a Comissão de Seleção o direito de excluir da seleção aquele que não 

preencher o formulário de forma completa, correta e legível.  

 

6. DA SELEÇÃO 

6.1. A seleção constará das seguintes etapas: 

a) Entrevista (Eliminatória)  

b) Análise Curricular (Classificatória) 

6.2. A entrevista, de caráter eliminatório, corresponderá a 60% do total de pontos a serem 

alcançados pelo candidato no processo de seleção.  

6.3. A análise curricular corresponderá a 40% do total de pontos, ainda que a somatória dos 

valores dos títulos apresentados seja superior a esse valor. 

6.4. O quadro a seguir lista os títulos que serão aceitos com seus respectivos limites de pontos. 

 

TÍTULO 
VALOR DE 

CADA TÍTULO 
VALOR MÁXIMO 
DO(S) TÍTULO (S) 

1 Especialização 0.5 0.5 

2 Mestrado 0.75 0.75 

3 Doutorado 1.25 1.25 

4 Experiência em docência superior (comprovado) 0.5 0.5 

5 Experiência no ensino a distância (comprovado) 1.0 1.0 

 
6.5. Receberá nota zero na análise curricular o candidato que não apresentar currículo 

acompanhado dos comprovantes no ato da inscrição. 

6.6. O cronograma de entrevistas com os candidatos aptos a participar dessa etapa de seleção 

será divulgado após o período de inscrição no site: https://www.aedi.ufpa.br/biologia 

6.7. O cronograma está sujeito a alterações, as quais serão comunicadas aos candidatos através 

do site:  https://www.aedi.ufpa.br/biologia, em tempo hábil. 

 

7. DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE 

7.1. Serão considerados os seguintes critérios de desempate para efeito de classificação, na 

seguinte ordem: 

a) Comprovar experiência em educação superior a distância. 

b) Comprovar maior tempo de experiência em docência superior. 

c) Comprovar maior tempo de experiência na educação básica 
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8. DO RESULTADO 
 
8.1. O resultado da seleção será divulgado após o período de entrevistas no site: 

https://www.aedi.ufpa.br/biologia 

8.2. O resultado da seleção consistirá na somatória do total de pontos alcançados pelos 

candidatos nas etapas do processo. A nota mínima de aprovação é igual ou superior a 7 (sete). 

Os candidatos aprovados e não classificados no total de vagas ofertadas, preenchidas pela ordem 

decrescente de classificação, constituirão cadastro de reserva, podendo ser posteriormente 

convocados para assumirem a função de tutores presenciais em caso de nova oferta de vagas, 

desde que seja interesse da coordenação do curso de Licenciatura em Ciências Biológicas 

Modalidade a Distância  (EAD/UAB/CAPES). 

8.2. Os candidatos aprovados na seleção participarão de um Curso de Formação de Tutores, 

em Belém, no Instituto de Ciências Biológicas/UFPA em período a ser definido e informado, em 

tempo hábil, pela Coordenação do Curso de Licenciatura em Ciências Biológicas 

(EAD/UAB/CAPES).  

8.3. Esta seleção terá validade de 06 meses, podendo ser prorrogada por igual período. 

8.4. As situações não previstas neste documento serão solucionadas pela Comissão de Seleção. 

 

9. DOS RECURSOS  

9.1. No prazo de 1 (um) dia útil após a divulgação, serão admitidos recursos contra o resultado da 

seleção.  

9.2. Os recursos deverão ser enviados para o e-mail eadbiologia@ufpa.br tendo como assunto 

do e-mail “Seleção Tutor EadBiologia 2019”, informando no corpo do e-mail o nome do candidato 

e apresentando as argumentações. 

9.3. Todos os recursos serão analisados pela Comissão organizadora dessa seleção, as 

respostas aos recursos serão divulgadas no site: https://www.aedi.ufpa.br/biologia 

 

9. DAS INFORMAÇÕES 
 
Contatos: Amanda Oliveira de Almeida – Secretária Administrativa do Curso de Licenciatura em 

Ciências Biológicas (EAD/UAB/CAPES) 

Telefone: (91) 3201-7567 

Cidade Universitária Prof. José da Silveira Netto – UFPA 

Rua Augusto Corrêa – nº 01 –, Campus Guamá, Belém-Pará 

 

10. A Comissão de Seleção é composta pelos seguintes profissionais:  

Prof. Dr. Jackson Costa Pinheiro – Coordenador do Curso de Licenciatura em Ciências 

Biológicas (EAD/UAB/CAPES) e Professor da Faculdade de Ciências Biológicas/ICB/UFPA 

Prof. Dra. Sheila Costa Vilhena Pinheiro – Professora da Faculdade de Ciências 

Biológicas/ICB/UFPA 

Profa. Dr. Gleomar Maschio – Professor da Faculdade de Ciências Biológicas/ICB/UFPA 

https://www.aedi.ufpa.br/biologia/
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 (EAD/CAPES/UFPA) 

Prof. Dr. Leandro Passarinho Reis Junior – Professor da Faculdade de Ciências 

Biológicas/ICB/UFPA 

Profa. Ma. Mônica Monteiro Barros da Rocha – Professora do Curso de Licenciatura em 

Ciências Biológicas (EAD/CAPES/UFPA) 

Prof. Dr. Sued Silva de Oliveira – Professor da Faculdade de Ciências Biológicas/ICB/UFPA 

 (EAD/CAPES/UFPA) 

 

 

 

 

 

 

Prof. Dr. Jackson Costa Pinheiro 

Coord. Geral do Curso de Licenciatura em Ciências Biológicas  

(EAD/UAB/CAPES)



 

ANEXO I 

 

CRONOGRAMA DA SELEÇÃO 

Inscrição online 16/07 a 07/08/2019 

Entrega de documentos² 05 a 08/08/2019 

Entrevistas¹ 12 a 14/08/2019 

Resultado da seleção¹ 19/08/2019 

Interposição de recurso¹ 20/08/2019 

Resultado final¹ 21/08/2019 

 

OBSERVAÇÕES: 

1. Cronograma sujeito a alterações 

2. Respeitar o horário para a entrega de documentos descrito no item 5.2. 

 

 



ANEXO II 

FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO 

*(preenchimento em letra maiúscula) 

Nome completo: 

RG: Data Expedição: Órgão Expedidor: 

Naturalidade: UF: 

CPF: Data de Nascimento: Estado Civil: 

Nome do Pai: 

Nome da Mãe: 

Curso Graduação: Maior Titulação: 

Local de Trabalho: Cargo: 

Data do Início: Data do Fim: 

Atividade desenvolvida: 

Endereço Residencial: 

Complemento: Bairro: CEP: 

Telefone Celular: Telefone Residencial: Telefone Comercial: 

E-mail: 

 

 

 

_______________________, ____/____/____ 

 

 

 

_________________________________________________________ 

Assinatura 


