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UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO - UNIFESP 

PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO ACADÊMICO ABDIAS NASCIMENTO - PDAAN 

PRÉ-PESQUISA EM CIÊNCIAS HUMANAS – campi BAIXADA SANTISTA E GUARULHOS  

PROCESSO SELETIVO DE TUTORE(A)S PRESENCIAIS  

EDITAL Nº 235 de 22 DE MAIO DE 2018 

A UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO (UNIFESP), em parceria com o PROGRAMA DE 

DESENVOLVIMENTO ACADÊMICO ABDIAS NASCIMENTO (PDAAN), instituído pela Portaria MEC nº 

1.129, de 17 de novembro de 2013, com o objetivo de propiciar o acesso à pós-graduação, na área 

de Ciências Humanas em Instituições de Ensino Superior, de estudantes autodeclarado(a)s 

preto(a)s, pardo(a)s, indígenas e pessoas com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento 

e altas habilidades/superdotação, conferindo-lhes a oportunidade de experiências voltadas à 

promoção da igualdade racial, do combate ao racismo, da difusão do conhecimento da História e 

Cultura Afro-Brasileira e Indígena, torna público o Processo Seletivo para provimento de vagas para 

Tutore(a)s Presenciais (TP). 

 

1.  DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES  

1.1.  A presente seleção de Tutore(a)s Presenciais (TP) será regida por este Edital e será 

supervisionada e executada pela Pró-Reitoria de Extensão de Cultura (PROEC). 

 

2.  DA FUNÇÃO, DAS ATIVIDADES E DAS VAGAS  

2.1.  Função: Tutore(a)s Presenciais (TP) para o acompanhamento pedagógico e de 

desenvolvimento do projeto de pesquisa no PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO 

ACADÊMICO ABDIAS NASCIMENTO (PDAAN) nos campi Baixada Santista e Guarulhos;  

2.2. Número de vagas: 08 (oito) vagas, sendo 4 para o campus Baixada Santista e 4 para o 

campus Guarulhos; 

2.3. Descrição das atividades: apoiar pedagogicamente o(a)s estudantes do curso preparatório 

nos seus eixos temáticos – PDAAN nos campi Baixada Santista e Guarulhos; incluindo a 

orientação de discentes na elaboração de seus trabalhos de conclusão de curso. 

2.4. Organização das atividades: as atividades de apoio pedagógico serão presenciais, aos 

sábados, entre os dias 01/08/2018 a 01/12/2018 para auxílio e orientação de atividades em 

sala de aula, além de atividades da interface com o(a)s docentes e a equipe de coordenação. 

 

3.  DA DESCRIÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES DO TUTOR NO CURSO PREPARATÓRIO EM 

METODOLOGIA CIENTÍFICA 

3.1. Acompanhar o desenvolvimento teórico-metodológico do curso, mantendo contato 

permanente com Estudantes, Docentes e Coordenadore(a)s do Curso; 

3.2. Atuar presencialmente nas atividades de ensino, supervisionadas pelo(a)s Docentes do 

Curso; 
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3.3. Orientar o(a)s estudantes nas questões teórico-metodológicas, inclusive orientação para 

desenvolvimento de Pré-projeto de Pesquisa, além de outras demandas relacionadas com os 

temas do curso; 

3.4. Acompanhar diretamente o trabalho do(a)s estudantes, orientando, dirimindo dúvidas, 

favorecendo a discussão, dos conteúdos e práticas em sintonia com as propostas e o 

planejamento do(a)s Docentes e da Coordenação do curso; 

3.5. Ter assiduidade nas atividades presenciais; 

3.6. Realizar a correção e retorno dos trabalhos acadêmicos, além dos trabalhos finais de escrita 

dos pré-projetos de pesquisa do(a)s estudantes; 

3.7. Participar de capacitações e reuniões de ensino, acompanhamento e planejamento com 

docentes do curso de até 2 dias por mês, em dias úteis em horário comercial e/ou noturno; 

3.8. Conhecer o perfil de cada estudante, facilitando a interação e a avaliação do desempenho; 

3.9. Estar disponível durante a carga horária necessária para o desenvolvimento dos módulos;  

3.10. Registrar todas as atividades realizadas com o(a) estudante (declarações emitidas, contatos 

realizados, data, hora e motivo do comparecimento, dentre outros); 

3.11. Avisar previamente a Coordenação, caso necessite ausentar-se do curso por algum motivo 

de força maior; 

3.12. Haverá reuniões presenciais e/ou à distância frequentes com a Coordenação do PDAAN dos 

campi Guarulhos e Baixada Santista em datas a serem definidas em cronograma específico. 

Na eventualidade de alteração das datas, o(a)s Tutore(a)s serão comunicado(a)s com 

antecedência mínima de 7 (sete) dias. 

 

4.  DOS REQUISITOS 

4.1.  Gerais 

4.1.1.  O(a) candidato(a) deve possuir formação de nível superior em cursos de Graduação 

em Ciências Humanas e áreas afins; 

4.1.2.  Comprovar formação pós-graduada ou estar vinculado a um programa de pós-

graduação reconhecido pela CAPES; 

4.1.3. Ter cumprido carga horária de Metodologia Científica (ou equivalente) em programa 

de pós-graduação reconhecido pela CAPES; 

4.1.4. Ter elaborado Trabalho de Conclusão de Curso e/ou Projeto de Pesquisa em algum 

momento de sua formação;  

4.1.5.  Ter participado de núcleos de estudo e pesquisa e/ou projetos de extensão voltados 

para a temática étnico-racial ou de enfrentamento do racismo; 
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4.2.  Específicos 

4.2.1.  Ter disponibilidade de cumprir a carga horária do curso e de orientar o(a)s 
estudantes, principalmente aquele(a)s com maior demanda. Anexar termo de 
compromisso (Anexo 1) 

 

4.2.2.   O candidato deverá estar disponível aos Discentes e Docentes sempre que 

necessário. Anexar termo de compromisso (Anexo 1); 

 

5. DA INSCRIÇÃO 

5.1. Período de inscrição: das 19h do dia 07/06/2018 até às 23h59min do dia 17/06/2018 

(horário de Brasília); 

5.2. O(a) candidato(a) deverá preencher completamente o formulário de inscrição e indicar a 

qual campus concorre. As inscrições serão feitas somente via on-line (Internet) clicando no 

link “Inscreva-se” (INSCREVA-SE) ou pelo endereço: 

https://webapp.sead.unifesp.br/index.php?c=Formulario&m=preencher&cod=136 

  

Quadro 1 – Vagas e convocações 

FUNÇÃO 

TUTOR(A) PRESENCIAL 

VAGAS 

DISPONÍVEIS 

ANÁLISE DE 

DOCUMENTOS 

 ATÉ A CLASSIFICAÇÃO* 

CONVOCAÇÃO 

PARA A 2ª FASE ATÉ A 

CLASSIFICAÇÃO 

 Baixada Santista 04 12 08 

 Guarulhos 04 12 08 

*Todo(a)s o(a)s candidato(a)s com a mesma nota para a última colocação serão convocado(a)s. 

 

5.3. O(a)s candidato(a)s ao se inscreverem, deverão enviar os documentos através do próprio 

formulário de inscrição. O(a) candidato(a) deverá digitalizar documento em formato PDF 

com no máximo 2 Mb de tamanho e anexar arquivo único para cada item. Durante o 

período das inscrições, o formulário poderá ser acessado para atualização dos dados e envio 

dos documentos listados abaixo:  

5.3.1 Fotocópia simples da Cédula de Identidade ou de Carteira Nacional de Habilitação 

(CNH); 

5.3.2 Fotocópias dos diplomas (frente e verso), certificados, históricos ou declarações de 

conclusão dos cursos relacionados nos itens 4 e Quadro 2 deste Edital, por instituição 

de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação; 

5.3.3 Fotocópia simples do comprovante de residência; 

5.3.4 Comprovação documental dos itens  4.1.2, 4.1.3, 4.1.4, 4.1.5; 

  

https://webapp.sead.unifesp.br/index.php?c=Formulario&m=preencher&cod=136
https://webapp.sead.unifesp.br/index.php?c=Formulario&m=preencher&cod=136
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5.3.5 Anexar termo de compromisso dos itens 4.2.1 e 4.2.2 O Anexo 1 pode ser baixado 

por este endereço: 

https://www.unifesp.br/reitoria/proex/images/PROEX/Editais/Abdias_Nasc_edital128/f

uncoes/Anexo1_Tutor_%20Edital_235_2018.pdf 

 

5.3.6 O(a)s candidato(a)s estrangeiro(a)s devem apresentar: Fotocópia simples do Visto de 

permanência definitiva no Brasil ou comprovante do estatuto de refugiado(a); 

Fotocópia simples do RNE (Registro Nacional de Estrangeiros); Fotocópia simples do 

Certificado de Proficiência em Língua Portuguesa para Estrangeiros, em nível 

intermediário superior, expedido pelo Ministério da Educação (CELPE-BRAS); 

5.4.    Após o preenchimento do formulário de inscrição, será gerado um protocolo e, de posse 

desse número, os dados do formulário poderão ser alterados durante o período das 

inscrições; 

5.5.   As informações prestadas no formulário eletrônico serão de inteira responsabilidade do(a) 

candidato(a), bem como, mantê-las atualizadas no formulário; 

5.6.     À UNIFESP fica reservado o direito de excluir do Processo Seletivo aquele(a) candidato(a) que 

não preencher o formulário de forma completa, correta, ou fornecer dados inverídicos; 

5.7.     Não é recomendável fazer a inscrição por aparelhos de celular e tablet, pode não funcionar 

por completo; 

5.8.  Serão priorizado(a)s o(a)s candidato(a)s que se autodeclararem negro(a)s; 

5.9.  É de responsabilidade exclusiva do(a) candidato(a) a observância, mediante consulta aos 

sites informados no Edital, dos procedimentos e prazos estabelecidos no presente Edital; 

5.10. É de responsabilidade exclusiva do(a) candidato(a) o acompanhamento de eventuais 
alterações posteriores que venham a ser editadas em relação ao presente processo; 

5.11. O(a) candidato(a) à função de Tutor(a) Presencial deve ter acesso à internet e gerenciar 

correio eletrônico (e-mail) próprio. 

5.12. O(a) candidato(a) que prestar declaração falsa ou inexata, em qualquer documento, ainda 

que verificada posteriormente, será excluído(a) do Processo Seletivo ou da atividade 

durante o Curso; 

5.13.  Não há taxa de inscrição para investidura ao cargo. 

5.14.  A realização da inscrição implica em irrestrita submissão do(a) candidato(a) ao presente 

Edital, e este(a) declara, ao realizá-la, que atende todos os requisitos exigidos para o 

exercício da Tutoria presencial, responsabilizando-se pela veracidade das informações 

prestadas. 

5.15. Em caso de descumprimento das atividades, o(a)s respectivo(a)s Tutore(a)s Presenciais 

serão advertido(a)s e na reincidência será efetivado o seu desligamento automático. No 

caso de descumprimento grave, mediante avaliação da Coordenação do Curso, o(a)s TPs 

poderão ter seu desligamento automático. Não haverá pagamento de bolsa referente ao 

https://www.unifesp.br/reitoria/proex/images/PROEX/Editais/Abdias_Nasc_edital128/funcoes/Anexo1_Tutor_%20Edital_235_2018.pdf
https://www.unifesp.br/reitoria/proex/images/PROEX/Editais/Abdias_Nasc_edital128/funcoes/Anexo1_Tutor_%20Edital_235_2018.pdf
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mês do desligamento ou no caso do descumprimento da carga horária prevista sem aviso 

prévio à Coordenação do curso; 

 

 

6. DA SELEÇÃO 

6.1.  A seleção do(a)s Tutore(a)s de que trata esse Edital será feita em duas fases, sendo a nota 

final o resultado da pontuação obtida em cada uma das fases descritas abaixo:  

6.1.1. 1ª Fase (Peso 5): Caráter eliminatório. O(a)s inscrito(a)s para a função de Tutor(a), 

serão classificado(a)s através de análise da Ficha de Inscrição do(a) candidato(a), onde serão 

avaliados: titulação e envolvimento com as temáticas étnico-raciais, pontuando-se de 

acordo com o Quadro 2. A Coordenação do Programa de Desenvolvimento Acadêmico 

Abdias Nascimento analisará os documentos no período de 18/06/2018 à 19/06/2018 e, 

caso todos os requisitos estejam atendidos, o(a)s candidato(a)s serão convocado(a)s para a 

2ª Fase de entrevistas, de acordo com a quantidade constante no Quadro 1, em data e 

horários determinados pela mesma; 

6.1.2. 2ª Fase (Peso 5):  O processo avaliativo da 2ª Fase tem caráter eliminatório para o(a)s 

candidato(a)s que não obtiverem o percentual mínimo de 60%. A entrevista presencial 

avaliará os seguintes itens: interesse pelo Programa, experiência acadêmica e vivência com a 

temática da promoção da igualdade racial e do enfrentamento ao racismo; disponibilidade 

para atividades presenciais.  

 

7. DO RESULTADO DA SELEÇÃO 

7.1. Os resultados do processo seletivo e convocações serão divulgados no endereço 

http://www.unifesp.br/reitoria/proex e constarão de uma relação nominal do(a)s 

candidato(a)s inscrito(a)s, em ordem alfabética contendo a classificação e o resultado da 

seleção, de acordo com os cronogramas abaixo: 

Quadro 1 –  Cronograma 

CHAMADA/RESULTADO DIVULGAÇÃO 
ENTREVISTA E ENTREGA DE 

DOCUMENTOS* 

1ª a partir de 20/06/2018 A partir de 25 a 27/06/2018  

RESULTADO FINAL A partir de 28/06/2018 

 

7.2. O número de chamadas poderá ser acrescido na eventualidade do não preenchimento de 

vagas, a critério da coordenação do curso; 

7.3. Em caso de empate entre o(a)s candidato(a)s, os critérios para desempate obedecerão a 

ordem de maior pontuação do Quadro 2 e maior idade.  

http://www.unifesp.br/reitoria/proex
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7.4. O(a) candidato(a) que não comparecer nas datas e horários previamente agendados, de 

qualquer uma das fases, será excluído(a) do Processo Seletivo. 

 

 

Quadro 2 –  Itens de Pontuação 

FORMAÇÃO ACADÊMICA E EXPERIÊNCIA   PONTUAÇÃO MÁXIMA 

Curso de pós-graduação concluído (mestrado ou doutorado) 10 10 

Curso de pós-graduação em andamento 8 8 

Docente ou Tutor(a) em cursinhos populares 15 30 

Docente ou Tutor(a) em curso de formação para movimentos 
negros 

15 30 

Ter desenvolvido TCC ou Projeto de IC relacionado à temática 
étnico-racial 

15 30 

Membro de equipe organizadora de cursos/eventos/mesas sobre 
relações étnico-raciais 

20 40 

Participante de Núcleos de Pesquisa sobre relações étnico-raciais 
e/ou temas correlatos 

12 24 

TOTAL 95 172 

 

8.  DO RESULTADO FINAL 

8.1.  A lista final será divulgada no endereço oficial do curso 

(http://www.unifesp.br/reitoria/proex/) a partir de 28/06/2018. 

8.2.  O(a)s candidato(a)s aprovado(a)s que não forem chamado(a)s segundo disponibilidade de 

vaga comporão a Lista de Espera e poderão ser chamado(a)s ao longo do curso para cobrir 

possíveis vacâncias. 

 

9.         DA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS 

9.1.     O(a) candidato(a) poderá recorrer dos resultados de todas as etapas do edital, no prazo de 

dois dias úteis a partir da data de sua divulgação. 

9.2.       A interposição poderá ser entregue na Pró-Reitoria de Extensão e Cultura (PROEC), 

Universidade Federal de São Paulo, das 9h às 16h no endereço: Rua Sena Madureira, 1500 - 

2º andar - Vila Clementino - São Paulo - SP - CEP: 04021-001. Poderá ser enviada por e-mail 

de acordo com as instruções: 

- Baixe o formulário do Anexo 2 neste endereço:  

https://www.unifesp.br/reitoria/proex/images/PROEX/Editais/Abdias_Nasc_edital128/func

oes/Anexo2_Tutor_Edital_235_2018.pdf 

http://www.unifesp.br/reitoria/proex/
https://www.unifesp.br/reitoria/proex/images/PROEX/Editais/Abdias_Nasc_edital128/funcoes/Anexo2_Tutor_Edital_235_2018.pdf
https://www.unifesp.br/reitoria/proex/images/PROEX/Editais/Abdias_Nasc_edital128/funcoes/Anexo2_Tutor_Edital_235_2018.pdf
https://www.unifesp.br/reitoria/proex/images/PROEX/Editais/Abdias_Nasc_edital128/funcoes/Anexo2_Tutor_Edital_235_2018.pdf
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- Preencha os campos solicitados e assine; digitalize o formulário com até 2 MB; anexe o 
formulário digitalizado no e-mail e no assunto da mensagem indique “Edital nº 235/2018 – 
Recurso”; 
- Encaminhe para o endereço: abdias_humanas@unifesp.br 

9.3.    Não serão aceitos recursos interpostos por via postal, fac-símile, telegrama ou outro meio 

não especificado neste Edital. 

 

10.      DO VALOR DAS BOLSAS 

10.1.  O(a)s tutore(a)s farão jus a um pagamento mensal das bolsas no valor de R$ 1.400,00 (mil e 

quatrocentos reais) por um período de 5 (cinco) meses; 

10.2.  O pagamento de bolsa não implicará, sob hipótese alguma, em vínculo empregatício com a 

UNIFESP; 

10.3.  As despesas com deslocamentos e diárias ficarão a cargo do(a)s bolsistas; 

10.4.  É vedada acumulação de mais de uma bolsa paga pela FAP. 

10.5. A realização e o início das atividades deste edital estão condicionados à disponibilidade de 

Recursos. 

 

11.       DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

11.1.  Caso o(a) Tutor(a) Presencial necessite se desligar do curso deverá comunicar por escrito, 

com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, à Coordenação, que analisará o pedido de 

desligamento; 

11.2.  Informações adicionais serão fornecidas via correio eletrônico: 

abdias_humanas@unifesp.br; reserva-se o direito de não prestar informações já 

contempladas por este Edital; 

11.10.  É de responsabilidade exclusiva do(a) candidato(a) a observância, mediante consulta aos 

sites informados no Edital, dos procedimentos e prazos estabelecidos no presente Edital; 

11.13.  Os casos omissos neste Edital serão resolvidos pela Coordenação com o apoio da PROEC. 

 

 

SORAYA SOUBHI SMAILI 

REITORA 

mailto:abdias_humanas@unifesp.br
mailto:abdias_humanas@unifesp.br
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ANEXO 1 – TERMO DE COMPROMISSO 
 

Processo Seletivo de Tutore(as) Presenciais do Programa de Desenvolvimento Acadêmico Abdias 
Nascimento – Pré-projeto em  Ciências Humanas  

 
 
 
 
 
 

DECLARAÇÃO 
 

 

 

Pela presente, declaro estar ciente de todas as condições, expressas no EDITAL PROEC Nº. 235 de 

22 de maio de 2018; declaro ainda ter disponibilidade para dedicação ao Programa de 

Desenvolvimento Acadêmico Abdias Nascimento (PDAAN) e de que a percepção da bolsa é 

destinada exclusivamente ao desenvolvimento de atividades de apoio pedagógico, sem qualquer 

possibilidade de vínculo empregatício junto à Unifesp. 

 

 

_________________________________ 

Nome por extenso do candidato 

 

 

________________________ 

Assinatura do(a) candidato(a) 

São Paulo, ____/_____/2018. 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO - UNIFESP 

PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO ACADÊMICO ABDIAS NASCIMENTO - PDAAN 

PRÉ-PPROJETO EM CIÊNCIAS HUMANAS 

PROCESSO SELETIVO DE TUTORE(A)S PRESENCIAIS  
EDITAL Nº 235 – 22 DE MAIO DE 2018 

 
ANEXO 2 - Recurso 

 

Nome: __________________________________________________________________ 

CPF: _____________________________     Protocolo de Inscrição: ________________ 

Celular: (   ) ________-_________       E-mail: ___________________________________ 

Assinatura: _____________________________________________  Data: ___/___/____ 

 
Escreva no espaço abaixo 


