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UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO - UNIFESP  

UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB  

PROCESSO SELETIVO DE TUTORES PARA OS CURSOS DA UAB 

EDITAL Nº 29 DE 06 DE FEVEREIRO DE 2017 

 

A UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO - UNIFESP, em parceria com o Programa UNIVERSIDADE ABERTA 

DO BRASIL - UAB, instituído pelo Decreto nº 5.800/2006, pelo Ministério da Educação/MEC, no âmbito do 

Programa 1061 – Brasil Escolarizado, ação 8426 – Formação Inicial e Continuada a Distância, torna pública a 

seleção de tutores à Distância e Presenciais para os cursos vinculados a UAB/UNIFESP, que será regido pelo 

presente Edital. 

 
1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES  
 
1.1. A presente seleção de Tutor a Distância (TD) e Presencial (TP) será regida por este Edital e será 

supervisionada e executada pela Coordenação da UAB/UNIFESP em parceria com as respectivas 

Coordenações dos Cursos. 

1.2. Entende-se por “áreas afins do curso” as áreas de conhecimento relacionadas a cada curso do presente 

Edital, e que estão detalhadas nos respectivos Anexos.  

1.3. O cronograma do presente Processo Seletivo compreenderá as seguintes etapas, descrição/caráter e 

respectivos períodos/horários (Tabela 1): 

 

Tabela 1 - Cronograma integral 
 

ETAPA/CARÁTER DESCRIÇÃO PERÍODO/HORÁRIO  

Inscrição 

Somente on-line (Internet), no endereço 
eletrônico 
https://webapp.sead.unifesp.br/index.php?c=Fo
rmulario&m=preencher&cod=106 

Das 10h de 07/04/2017 às 
23h59min de 23/04/2017 

(horário de Brasília)  

1ª Etapa 
(peso 5) 

Classificatório 
e Eliminatório 

Divulgação e convocação para entrega de 
documentos 

A partir de 24/04/2017 

Entrega de documentos 
A partir de 02/05/2017 à 
08/05/2017 

Divulgação e convocação dos candidatos para a 
2ª Etapa 

A partir de 09/05/2017 

 

 

https://webapp.sead.unifesp.br/index.php?c=Formulario&m=preencher&cod=106
https://webapp.sead.unifesp.br/index.php?c=Formulario&m=preencher&cod=106
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ETAPA/CARÁTER DESCRIÇÃO PERÍODO/HORÁRIO  

2ª Etapa 
(peso 5) 

Classificatório 
e Eliminatório 

Entrevista Individual 
presencial ou via web 
conferência quando o 
recurso for definido 
pelo curso 

A partir de 15/05/2017 a 24/05/2017 para os cursos: 
Cuidados Pré-Natal e Ensino de Filosofia no Ensino 
Médio. 
 
A partir de 15/05/2017 a 02/06/2017 para o curso de 
Gestão em Saúde, Informática em Saúde e Saúde 
Indígena. 
 
A partir de 29/05/2017 a 20/06/2017 para os cursos: 
Gestão em Enfermagem, Gestão Púbica, Gestão 
Pública Municipal e Gestão da Educação Pública. 

Divulgação dos 
candidatos aprovados 

A partir de 26/05/2017 para os cursos: Cuidados Pré-
Natal e Ensino de Filosofia no Ensino Médio. 
 
A partir de 07/06/2017 para os cursos: Gestão em 
Saúde, Informática em Saúde e Saúde Indígena. 
 
A partir de 27/06/2017 para os cursos: Gestão em 
Enfermagem, Gestão Púbica, Gestão Pública Municipal 
e Gestão da Educação Pública. 

 

2. DA FUNÇÃO/ATIVIDADE/VAGAS  
 

2.1. Função: Tutores a Distância e Presenciais para os cursos vinculados a UAB/UNIFESP. 

2.2. Descrição das atividades  

Tutores a Distância  

 Acompanhar o desenvolvimento teórico-metodológico do curso, mantendo contato permanente 

com os Alunos, Professores Formadores, Tutores Presenciais e Coordenadores do Curso; 

 Orientar os alunos nas questões teórico-metodológicas e relacionadas ao tema do curso; 

 Acompanhar o trabalho dos alunos, orientando, dirimindo dúvidas, favorecendo a discussão, dos 

conteúdos e práticas em desenvolvimento, em sintonia com as propostas e o planejamento do 

Professor; 

 Dedicar ao menos 20h semanais ao curso. 

 Manter regularidade de acesso Moodle e dar retorno às solicitações do aluno no prazo máximo de 
48 horas; 

 Auxiliar na correção e retorno dos trabalhos acadêmicos, além dos trabalhos de recuperação e final 

dos alunos; 

 Acompanhar a participação do aluno no acesso ao ambiente do Curso e atividades realizadas / não 
realizadas e elaborar relatórios; 

 Ter assiduidade nas atividades à distância (discussões em fóruns de conteúdo, questionários, 

enquetes, wikis, diários etc.); 



 
 

3 
 

 Desenvolver atividades didáticas e administrativas nos encontros presenciais agendados durante o 

curso; 

 Realizar busca ativa aos alunos ausentes na plataforma e atividades presenciais em articulação com 
o tutor presencial e elaborar relatórios mensais com os resultados, conforme regras estabelecidas; 

 Participar de capacitações e reuniões de ensino, acompanhamento e planejamento com a 

Coordenação do Curso, em dias úteis em horário comercial e/ou noturno de acordo com o 

cronograma do curso, na sede do Curso; 

 Participar dos Encontros Presenciais com os alunos que serão realizados nos pólos. Na eventualidade 

de alteração das datas dos Encontros Presenciais, os tutores serão comunicados com antecedência 

mínima de 15 (quinze) dias. 

 Elaborar relatórios mensais de acompanhamento dos alunos e encaminhar à coordenação de tutoria. 

Tutores Presenciais 

 Acompanhar o trabalho dos alunos, orientando, dirimindo dúvidas, favorecendo a discussão, dos 
conteúdos e práticas em desenvolvimento, em sintonia com as propostas e o planejamento do 
Professor; 

 Conhecer o perfil de cada aluno do seu polo, facilitando a interação e a avaliação do desempenho; 

 Estar presente no polo durante 20h semanais, devendo informar a disponibilidade de datas e 
horários do polo presencial à Coordenação, aos Tutores a distância e aos alunos (para possíveis 
encaminhamentos, contatos, e uso dos equipamentos por parte dos alunos impossibilitados de usar 
em casa ou no trabalho); 

 Manter no polo presencial um arquivo digital com registro dos dados pessoais, data e hora dos alunos 
que fizeram uso de qualquer equipamento (impressora, videoconferência, computador etc); 

 Registrar todas as atividades realizadas com o aluno (declarações emitidas, contatos realizados, 
data, hora e motivo do comparecimento ao polo, dentre outros); 

 Manter regularidade de acesso Moodle e dar retorno às solicitações do aluno no prazo máximo de 
48 horas quando pertinentes ao tutor presencial; 

 Estabelecer contato permanente com o Tutor a distância visando o alinhamento das ações; 

 Receber atestados médicos ou declarações dos alunos: notificar a Coordenação e secretaria do Curso 
por meio de email e/ou correio; 

 Acompanhar o planejamento das atividades e o desenvolvimento do curso, mantendo contato 
permanente com os alunos, coordenadores e professores do curso; 

 Realizar busca ativa aos alunos ausentes na plataforma e atividades presenciais em articulação com 
o tutor a distância e elaborar relatórios mensais com os resultados, conforme regras estabelecidas; 

 Avaliar atividades realizadas pelos alunos, conforme diretriz estabelecida; 

 Elaborar e encaminhar relatórios solicitados pela Coordenação do curso/tutoria; 

 Cumprir os prazos das tarefas solicitadas pela Coordenação do curso/tutoria; 

 Apoiar, operacionalmente, a Coordenação do Curso e professores nas atividades presenciais nos 
Polos, tais como: avaliações, estudos em grupos, videoconferências, entre outros; 

 Participar de capacitações e reuniões agendadas pela Coordenação do Curso/tutoria, durante o 
período de vigência da bolsa; 

 Avisar previamente a Coordenação de Tutoria, caso necessite ausentar-se do curso por algum motivo 
de força maior. 

 

2.3. Os candidatos a Tutores a Distância e Presenciais que forem aprovados nesse Edital serão classificados 

por sua função e em ordem decrescente.  
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2.4. Organização das atividades: as atividades de ensino serão realizadas à distância com encontros 

presenciais. Haverá também reuniões presenciais e/ou a distância frequentes com a Equipe de Coordenação 

em datas a serem definidas em cronograma específico. Na eventualidade de alteração das datas, os Tutores 

serão comunicados com antecedência mínima de 7 (sete) dias. 

2.5. Número de vagas para Tutores a Distância e Presenciais: 

 Especialização em Cuidado Pré-Natal (Anexo I) 

 Especialização em Ensino de Filosofia no Ensino Médio (Anexo II) 

 Especialização em Saúde Indígena (Anexo III) 

 Especialização em Gestão em Enfermagem (Anexo IV) 

 Especialização em Gestão em Saúde (Anexo V) 

 Especialização em Gestão da Educação Pública (Anexo VI) 

 Especialização em Gestão Pública (Anexo VII) 

 Especialização em Gestão Pública Municipal (Anexo VIII) 

 Especialização em Informática em Saúde (Anexo IX) 

2.6. O número de vagas de que dispõem o item 2.5 deste Edital pode ser reduzido caso não haja o número 

mínimo de alunos matriculados para formação de turma nos respectivos polos. 

2.7. As vagas serão distribuídas por polos de acordo com a demanda da Coordenação do Curso. 

 
3. DA INSCRIÇÃO 
 

3.1. Período de inscrição: 10h de 07/04/2017 até as 23:59h de 23/04/2017.  

3.2. O candidato deverá preencher completamente o formulário de "Inscrição", somente via online 

(internet), clicando no link “Inscreva-se” do quadro a seguir ou pelo endereço:  

https://webapp.sead.unifesp.br/index.php?c=Formulario&m=preencher&cod=106 

 Especialização em Cuidado Pré-Natal (Anexo I) 

 Especialização em Ensino de Filosofia no Ensino Médio (Anexo II) 

 Especialização em Saúde Indígena (Anexo III) 

 Especialização em Gestão em Enfermagem (Anexo IV) 

 Especialização em Gestão em Saúde (Anexo V) 

 Especialização em Gestão da Educação Pública (Anexo VI) 

 Especialização em Gestão Pública (Anexo VII) 

 Especialização em Gestão Pública Municipal (Anexo VIII) 

 Especialização em Informática em Saúde (Anexo IX) 

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

3.4. Das vagas destinadas aos cargos de Tutor Presencial e Tutor a Distância, ficam reservadas 5% (cinco por 

cento) para pessoas com deficiência. As vagas reservadas para as pessoas com deficiência ficarão liberadas 

se não houver inscrição de candidatos com deficiência.  

3.5. Das inscrições para candidatos com deficiência. 

https://webapp.sead.unifesp.br/index.php?c=Formulario&m=preencher&cod=106
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É assegurado à pessoa com deficiência inscrever-se neste Processo Seletivo em igualdade de condições com 

os demais candidatos. Por ocasião da entrega de documentos, a pessoa deverá encaminhar juntamente com 

os demais documentos listados no item 5.3, o laudo médico atestando o tipo de deficiência e o seu grau, com 

expressa referência ao Código Internacional de Doenças - CID10. A definição do candidato portador de 

deficiência observará, para fins de definição da deficiência, os termos do Decreto nº 3.298/99 e Lei nº 

7.853/89.  

3.6. Dos processos avaliativos para candidatos com deficiência.  

É assegurado ao candidato com deficiência a adaptação dos processos avaliativos, conforme a deficiência do 

mesmo.  

3.7. Após o preenchimento do formulário de “Inscrição” será gerado um protocolo; de posse do CPF e do 

número de protocolo, os dados do formulário poderão ser alterados durante o período das inscrições.  

Ao término do período de inscrições, a inscrição será validada com base nos dados constantes na última 

gravação do formulário de “Inscrição”, onde ficam registrados data, hora e número IP da máquina, somente, 

se realizada no período indicado no item 3.1, e se todos os campos obrigatórios do formulário de “Inscrição” 

tiverem sido preenchidos.  

3.8. É vedada a inscrição para mais de um cargo e/ou curso. 

3.9. A realização da inscrição implica em irrestrita submissão do candidato ao presente Edital, e este declara, 

ao realizá-la, que atende todos os requisitos exigidos para o exercício da tutoria, responsabilizando-se pela 

veracidade das informações prestadas. 

 
4. DOS REQUISITOS  
 
4.1. GERAIS 
4.1.1. Candidato deve possuir formação de nível superior;  

4.1.2. Experiência mínima de 01 (um) ano no magistério do ensino básico ou superior; 

4.1.3. Comprovar formação pós-graduada ou estar vinculado à programa de pós-graduação reconhecido pela 

CAPES;  

4.1.4. Ter familiaridade com o uso de computador, acesso à internet, e-mail e experiência com ambiente 

virtual de aprendizagem Moodle;  

4.1.5. Ter facilidade de comunicação, e espírito de liderança e colaborativo para trabalhar em equipe. 

4.1.6. O tutor presencial deve ter facilidade de acesso ao polo. 

4.2. ESPECÍFICOS 
 Especialização em Cuidado Pré-Natal (Anexo I) 

 Especialização em Ensino de Filosofia no Ensino Médio (Anexo II) 

 Especialização em Saúde Indígena (Anexo III) 

 Especialização em Gestão em Enfermagem (Anexo IV) 

 Especialização em Gestão em Saúde (Anexo V) 

 Especialização em Gestão da Educação Pública (Anexo VI) 
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 Especialização em Gestão Pública (Anexo VII) 

 Especialização em Gestão Pública Municipal (Anexo VIII) 

 Especialização em Informática em Saúde (Anexo IX) 

4.3. Ter familiaridade com as áreas afins do curso descritas no respectivo ANEXO. 

 
5. DA SELEÇÃO  
 

5.1. A seleção dos Tutores a Distância e Presencial será feita em duas etapas: 

1ª Etapa (peso 5) – caráter eliminatório e classificatório: análise da Ficha de Perfil do candidato preenchida 

no formulário online. Na análise do perfil do candidato serão utilizados os critérios de pontuação constantes 

na Tabela 2. 

Tabela 2 – Critérios classificatórios de pontuação para avaliação do perfil do candidato à tutoria 

 Especialização em Cuidado Pré-Natal (Anexo I) 

 Especialização em Ensino de Filosofia no Ensino Médio (Anexo II) 

 Especialização em Saúde Indígena (Anexo III) 

 Especialização em Gestão em Enfermagem (Anexo IV) 

 Especialização em Gestão em Saúde (Anexo V) 

 Especialização em Gestão da Educação Pública (Anexo VI) 

 Especialização em Gestão Pública (Anexo VII) 

 Especialização em Gestão Pública Municipal (Anexo VIII) 

 Especialização em Informática em Saúde (Anexo IX) 

5.2. Todos os itens utilizados na pontuação da Ficha de Inscrição demandam comprovação documental, sob 

pena no caso de ausência de comprovação de ter sua classificação rebaixada ou mesmo ser excluído do 

Processo Seletivo. 

5.3. Os candidatos selecionados deverão entregar pessoalmente ou por procuração com poderes específicos 

para tal, nos locais, datas e horários que serão divulgadas no endereço web oficial 

http://portal.uab.unifesp.br, de acordo com o calendário da Tabela 1, a seguinte documentação:  

1-Fotocópia simples da Cédula de Identidade;  

2-Fotocópia simples do CPF;  

3-Comprovante de Situação Cadastral no CPF 

(http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/ATCTA/cpf/ConsultaPublica.asp);  

4-Fotocópia simples do Título de Eleitor;  

5-Certidão de Quitação Eleitoral (http://www.tse.gov.br/internet/servicos_eleitor/quitacao.htm);  

6-Fotocópias autenticadas dos diplomas (frente e verso), certificados ou declarações de conclusão dos 

cursos relacionados nos itens 4 e 5 deste Edital, por instituição de ensino reconhecida pelo Ministério 

da Educação;  

 

http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/ATCTA/cpf/ConsultaPublica.asp
http://www.tse.gov.br/internet/servicos_eleitor/quitacao.htm
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7-Cópias autenticadas das declarações emitidas pelo departamento de gestão de pessoas ou dirigente 

máximo da divisão ao qual está vinculado informando cargo, função, datas de admissão e demissão, 

que comprovem os vínculos empregatícios atuais ou anteriores requeridos nos itens 4 e 5 deste Edital; 

-Não serão aceitos cópias das folhas da carteira profissional (CTPS), publicação em diário oficial, cópia 

de telas de sites. Para fins de comprovação de vínculos empregatícios e experiência profissional não 

serão considerados documentos que não tenham sido expressamente solicitados por este edital.  

8-Fotocópia simples do Histórico Escolar, no qual constem as notas obtidas durante o Curso de 

Graduação;  

9-Curriculum vitae impresso da Plataforma Lattes do CNPq, contendo em anexo uma foto 3x4 recente e 

colorida;  

10-Fotocópia simples do comprovante de residência.  

11-Os candidatos estrangeiros devem apresentar: Fotocópia simples do Visto de permanência definitiva 

no Brasil; 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).  

12-Para os candidatos com deficiência apresentar laudo médico atestando o tipo de deficiência e o seu 

grau, com expressa referência ao Código Internacional de Doenças - CID10. 

5.4. Para a pontuação de itens distintos relacionados no item 5.1 deste Edital é obrigatória a apresentação 

de documentos individuais, sendo vedada a utilização de documentos de mesmo conteúdo para mais de um 

curso. Nos diplomas, certificados ou declarações de conclusão dos cursos relacionados nos itens 4 e 5 deste 

Edital é obrigatório constar o nome da Instituição, o nome do curso, carga horária e período de realização. 

Para fins de comprovação de formação acadêmica e experiência em educação à distância não serão 

considerados documentos que não tenham sido expressamente solicitados por este Edital.  

5.5. Candidato com graduação no exterior: Além dos documentos listados acima, os candidatos com 

diplomas de graduação expedidos por faculdades estrangeiras deverão apresentar fotocópia autenticada 

(frente e verso) do diploma revalidado por Universidade Pública Brasileira, na forma da lei. 

5.6. A 2ª etapa (peso 5) de que trata esse Edital tem caráter eliminatório: a partir do dia 15/05/2017 

(verificar cronograma da Tabela 1 deste edital) será realizada uma entrevista nas dependências do campus 

São Paulo da UNIFESP ou via Web Conferência conforme determinação da coordenação do curso, em datas 

e horários individuais a serem divulgados. Para o curso de Informática em Saúde os candidatos também farão 

prova escrita conforme consta no item 4.2.3 do Anexo IX. 

5.6.1. A entrevista avaliará os seguintes itens: avaliação do interesse na instituição, no curso e na área 

científica; disponibilidade para atividades presenciais; avaliação da fluência verbal, atitude, postura, 

objetividade e maturidade; defesa coerente dos dados apresentados no curriculum vitae; Experiência em 

EaD; Experiência nas áreas afins do curso. Será atribuída uma nota entre zero e dez (10,0) e será considerado 

eliminado no processo seletivo os candidatos que obtiverem nota inferior a cinco (5,0).  

5.6.3. O candidato continuará no Processo Seletivo se obtiver nota maior ou igual a cinco (5,0) na entrevista. 

No caso do curso Informática em Saúde, o candidato além de ter nota maior ou igual a 5,0 na entrevista 

também é necessário obter nota maior ou igual a 5,0 na prova escrita. 
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6. DO RESULTADO DA SELEÇÃO  
 

6.1. Os resultados do Processo Seletivo e convocações com local, data e horário para entrega de documentos 

serão divulgados no Portal da UAB/UNIFESP, e constarão de uma relação nominal dos candidatos inscritos 

por ordem alfabética contendo a classificação inicial e a situação, de acordo com a Tabela 3:  

Tabela 3 - Chamadas para entrega de documentos 

Chamada Divulgação Entrega de Documentos  

1º à partir de 24/04/2017 à partir de 02/05/2017 à 08/05/2017 

 
6.2. O número de chamadas poderá ser acrescido na eventualidade do não preenchimento de vagas, a 

critério da Coordenação da UAB.  

6.3. Caso a função e/ou curso e/ou polo não preencha a totalidade das vagas a Coordenação da UAB em 

parceria com as respectivas coordenações dos cursos avaliarão a possibilidade de remanejamento dos 

candidatos em lista de espera de outras funções e/ou cursos e/ou polos com base na classificação geral.  

6.4. Caso seja oferecido o remanejamento de função e/ou curso e/ou polo ao candidato, e este o aceite, 

automaticamente o candidato concorda com as regras estabelecidas neste Edital, em especial no tocante aos 

encontros presenciais, não sendo admissível como justificativa para ausência a distância e/ou dificuldade de 

acesso ao polo de apoio presencial. 

7. DO RESULTADO FINAL 
 

7.1. A nota final do candidato nesse Processo Seletivo será composta pela média ponderada das notas da 

primeira etapa e segunda etapa. Os candidatos serão classificados em ordem decrescente e serão chamados 

de acordo com a disponibilidade de vaga. A lista final será divulgada no endereço 

http://www.portal.uab.unifesp.br oficial do curso a partir de 26/05/2017 para os cursos: Cuidados Pré-Natal 

e Ensino de Filosofia no Ensino Médio e a partir de 07/06/2017 para os cursos: Gestão em Saúde, Informática 

em Saúde e Saúde Indígena e a partir de 27/06/2017 para os cursos:  Gestão em Enfermagem, Gestão Pública, 

Gestão Pública Municipal e Gestão da Educação Pública. 

7.2. Se houver empate entre candidatos, os critérios para desempate obedecerão a seguinte ordem:  

i) maior nota da análise da Ficha de Inscrição;  

ii) maior nota do exame oral; 

iii) maior idade; 

7.3. Os candidatos chamados para as entrevistas, independente da data do início do curso, participarão do 

Curso de Formação de Tutores I com atividades a distância. Esta formação deve ser feita pelos aprovados 

para entrevista e se torna obrigatória para aqueles que forem aprovados para atuarem nos cursos.  A segunda 

fase de capacitação, Curso de Formação de Tutores II, com atividades a distância e presenciais no município 

de São Paulo, nas dependências da Universidade Federal de São Paulo, tem início imediato a aprovação para 

as atividades a distância e em período a ser informado pelos cursos para as atividades presenciais. Os 

candidatos aprovados deverão ter aprovação no curso de tutor I e II para obtenção do certificado do Curso 
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de Formação de Tutores e atuação no curso. A participação nessas capacitações é obrigatória, mesmo para 

os candidatos que já possuam certificação conferida em edições anteriores, sob pena de desligamento 

automático do cargo. 

7.4. Os candidatos aprovados que não forem chamados segundo disponibilidade de vaga comporão a Lista 

de Espera e poderão ser chamados ao longo do curso para cobrir possíveis vacâncias. 

 
8. DA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS 
 

8.1. A interposição de recursos sobre os resultados divulgados deverá ser protocolada na Universidade 

Aberta do Brasil (UAB)/Unifesp, Rua Sena Madureira, 1500 - 4º andar - Vila Clementino - São Paulo - SP - CEP: 

04021-001, até 02 (dois) dias úteis após a publicação dos resultados, das 09:00 às 16:00 horas (horário de 

Brasília), improrrogáveis. 

8.2. O recurso deverá ser apresentado por requerimento e entregue em duas vias (original e cópia), contendo 

o nome do candidato, número do documento de identificação e o número de inscrição.  

8.3. Não serão aceitos recursos interpostos por via postal, fac-símile, e-mail, telegrama ou outro meio não 

especificado neste Edital. 

 
9. DO VALOR DAS BOLSAS DE ESTUDO E PESQUISA 
 
9.1. Os tutores farão jus a um pagamento mensal das bolsas de estudo e pesquisa no valor de R$ 765,00 

(setecentos e sessenta e cinco reais). As bolsas serão pagas pelos meses correspondentes aos meses 

trabalhados no período de oferta do curso.  

9.2. O benefício das bolsas é regido pela PORTARIA CAPES Nº 183, DE 21 DE OUTUBRO DE 2016. Será 

obrigatória a assinatura do Termo de Compromisso. 

9.3. Observa-se que de acordo com Art. 5º da portaria em tela 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. 

Parágrafo único. É vedado o recebimento de mais de uma bolsa do Sistema UAB referente ao mesmo mês, 

ainda que o bolsista tenha exercido mais de uma função no âmbito do Sistema UAB. 

9.4. A bolsa de estudo e pesquisa não implicará, sob hipótese alguma, em vínculo empregatício com a 

UNIFESP. 

9.5. As despesas com deslocamentos e diárias ficarão a cargo dos bolsistas. Para os encontros presenciais 

com os alunos nos polos UAB de apoio estas despesas serão custeadas pelo Curso em dependência da 

disponibilidade de recursos financeiros. 

 
10. DO INÍCIO DAS ATIVIDADES 

 
As atividades dos Tutores Presenciais e Tutores à Distância terão início na data indicada no respectivo ANEXO, 

e para fins de recebimento de bolsa será considerada a data de início efetivo do respectivo curso. 



 
 

10 
 

 Especialização em Cuidado Pré-Natal (Anexo I) 

 Especialização em Ensino de Filosofia no Ensino Médio (Anexo II) 

 Especialização em Saúde Indígena (Anexo III) 

 Especialização em Gestão em Enfermagem (Anexo IV) 

 Especialização em Gestão em Saúde (Anexo V) 

 Especialização em Gestão da Educação Pública (Anexo VI) 

 Especialização em Gestão Pública (Anexo VII) 

 Especialização em Gestão Pública Municipal (Anexo VIII) 

 Especialização em Informática em Saúde (Anexo IX) 

 
11. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 

11.1. Caso o Tutor a Distância ou Presencial necessite se desligar do curso deverá comunicar por escrito, com 

antecedência mínima de 30 (trinta) dias, à Coordenação do Curso, que analisará o pedido de desligamento.  

11.2. Em caso de descumprimento das atividades dos Tutores a Distância ou Presencial os respectivos 

profissionais serão advertidos e na reincidência será efetivado o seu desligamento automático. No caso de 

descumprimento grave, mediante avaliação da Coordenação do Curso, os profissionais poderão ter seu 

desligamento automático. Não haverá pagamento de bolsa referente ao mês do desligamento ou no caso do 

descumprimento da carga horária prevista, sem aviso prévio à Coordenação do curso. 

11.3. Não será permitida a alteração e/ou a complementação da documentação após a entrega, ainda que 

dentro do prazo, em nenhuma hipótese.  

11.4. As cópias de documentação dos candidatos não serão devolvidas, em nenhuma hipótese.  

11.5. É vedada acumulação de mais de uma bolsa paga pelo Sistema Universidade Aberta do Brasil - UAB.  

11.6. O candidato que prestar declaração falsa ou inexata, em qualquer documento, ainda que verificada 

posteriormente, será excluído do Processo Seletivo ou da atividade durante o Curso.  

11.7. O candidato que não comparecer nas datas e horários previamente agendados, de qualquer uma das 

fases, será excluído do Processo Seletivo ou da atividade durante o Curso.  

11.8. A realização da inscrição implica em irrestrita submissão do candidato ao presente Edital.  

11.9. O prazo de validade do presente edital de Processo Seletivo será de até 1 (um) ano, prorrogável uma 

vez, por igual período. 

11.10. Informações adicionais poderão ser obtidas por meio do correio eletrônico 

secretaria.uab@unifesp.br; reserva-se o direito de não prestar informações já contempladas por este Edital.  

11.11. É de responsabilidade exclusiva do candidato a observância, mediante consulta aos sites informados 

no Edital, dos procedimentos e prazos estabelecidos no presente Edital.  

11.12. É de responsabilidade exclusiva do candidato o acompanhamento de eventuais alterações posteriores 

que venham a ser editadas em relação ao presente processo, bem como às disposições constantes dos 

anexos deste Edital.  
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11.13. A UNIFESP não se responsabiliza por eventuais problemas técnicos dos computadores, 

congestionamento das linhas e comunicação ou outros fatores de ordem técnica que impossibilitem o acesso 

do candidato à página de divulgação dos processos. 

11.14. A realização e o início das ofertas dos cursos deste edital estão condicionados a disponibilização dos 

recursos para sua realização. 

11.15. Uma vez inscrito neste Edital nº 29/2017 é vedada ao candidato se inscrever no Edital nº 30/2017. 

11.16. Os casos omissos neste Edital serão resolvidos pela Coordenação da UAB com o apoio das 

Coordenações dos Cursos. 

 

 

 SORAYA SOUBHI SMAILI  

REITORA 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO - UNIFESP UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB PROCESSO 

SELETIVO DE TUTORES PARA OS CURSOS DA UAB 

 ANEXO I - Curso de Especialização em Cuidado Pré-Natal 

2.5 DA FUNÇÃO/ATIVIDADE/VAGAS  

* Todos os candidatos com a mesma nota para a última colocação serão convocados. 

3. DA INSCRIÇÃO 
Código 1693 

Curso Especialização em Cuidado Pré-Natal 

Duração 12 meses 

Polos Araras - Centro (SP) – 1 vaga 
Jandira - Jardim Europa (SP) – 2 vagas 
Cubatão - Vila Couto (SP) – 1 vaga 
São Carlos - Vila Nery (SP) – 2 vagas 
Itapetininga - Taboaozinho (SP) – 2 vagas 
Diadema - Centro (SP) – 2 vagas 
São José Dos Campos - Santana (SP) – 2 vagas 
Santos - Vila Nova (SP) – 2 vagas 
São Paulo - Cidade Tiradentes (CEU Água Azul) (SP) – 1 vaga 
São Paulo - Jardim Esmeralda (CEU Butantã) (SP) – 1 vaga 

Vagas Total: 17 vagas, sendo 16 vagas aos polos e uma vaga de apoio à tutoria - TCC 

INSCREVA-SE 

 

4.2. Requisitos Específicos  
Ter título de Bacharel em Enfermagem, Especialização (concluída) em Enfermagem Obstétrica e/ou Cuidado 
Pré-Natal. 

 
5.1 Tabela de Pontuação 
1.FORMAÇÃO ACADÊMICA PONTUAÇÃO 

POR TITULO 
MÁXIMO 

1.1 Especialização concluída em Enfermagem Obstétrica e/ou 
Cuidado Pré-Natal. 

5 5 

1.2 Mestrado em curso em Enfermagem – subárea saúde da mulher 5 5 

1.3 Mestrado concluído em Enfermagem – subárea saúde da 
mulher 

12 12 

1.4 Doutorado em curso em Enfermagem – subárea saúde da 
mulher 

8 8 

1.5 Doutorado concluído em Enfermagem – subárea saúde da 
mulher 

23 23 

CURSO ESPECIALIZAÇÃO 
EM CUIDADO PRÉ-

NATAL 

VAGAS 
DISPONÍVEIS DE 

TUTOR A 
DISTÂNCIA 

CONVOCAÇÃO PARA ANÁLISE DE 
DOCUMENTOS ATÉ A 

COLOCAÇÃO* 

CONVOCAÇÃO PARA A 2ª 
FASE ATÉ A COLOCAÇÃO* 

TUTOR A DISTÂNCIA 17 51 34 

https://webapp.sead.unifesp.br/index.php?c=Formulario&m=preencher&cod=106
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2.PUBLICAÇÕES  PONTUAÇÃO 
POR ARTIGO 

MÁXIMO 

2.1 Artigos completos em revista indexada 4 4 

2.2 Trabalho completo em congresso 2 6 

2.3 Resumo em congresso  1 2 

 3.EXPERIÊNCIA DOCENTE  / TUTORIA PONTUAÇÃO 
POR TEMPO 

MÁXIMO 

3.1 Número de anos de atuação como Professor em Ensino 
Superior, nos últimos 5 anos  

2/ano 8 

3.2 Tutor em Curso de Especialização em Enfermagem Pré-Natal 
EAD 

4/ano 12 

3.3 Preceptor em Residência na área da saúde da mulher 2/ano 6 

3.4 Supervisor ou Coordenador de tutoria em Curso de 
Especialização com no mínimo 360 horas 

14 14 

 

 
10. DO INÍCIO DAS ATIVIDADES  
 
O Curso de especialização tem previsão de início em 30/05/2017 e previsão de término em 21/05/2018. 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO - UNIFESP UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB PROCESSO 

SELETIVO DE TUTORES PARA OS CURSOS DA UAB 

 ANEXO II - Curso de Especialização em Ensino de Filosofia no Ensino Médio 

2.5 DA FUNÇÃO/ATIVIDADE/VAGAS 

* Todos os candidatos com a mesma nota para a última colocação serão convocados. 

3. DA INSCRIÇÃO 
Código 1975 

Curso Curso de Especialização em Ensino de Filosofia no Ensino Médio 

Duração 18 meses  

Polos Barueri - Alphaville Empresarial (SP) 
Cubatão - Vila Couto (SP) 
Diadema - Centro (SP) 
Guarulhos - Macedo (CEU Adamastor) (SP) 
Peruíbe - Balneário Stella Maris (SP) 
São Paulo - Barro Branco (CEU Três Lagos) (SP) 
São Paulo - Cangaiba (CEU Quinta Do Sol) (SP) 
São Paulo - Capão Redondo (CEU Capão Redondo) (SP) 
São Paulo - Cidade Tiradentes (CEU Água Azul) (SP) 
São Paulo - Jaraguá (CEU Vila Atlântica) (SP) 
São Paulo - Jardim Angela (CEU Vila Do Sol) (SP) 
São Paulo - Jardim Esmeralda (CEU Butantã) (SP) 
São Paulo - Jardim Mirangaia (CEU Vila Curuça) (SP) 
São Paulo - Jardim Moreno (CEU Jambeiro) (SP) 
São Paulo - Jardim Novo Parelheiros (CEU Parelheiros) (SP) 
São Paulo - Jardim Promorar (CEU São Rafael) (SP) 
São Paulo - Jardim Santa Lucrecia (CEU Pêra Marmelo) (SP) 
São Paulo - Jardim São Carlos (Zona Leste) (CEU Parque São Carlos) (SP) 
São Paulo - Parque Boa Esperança (CEU São Mateus) (SP) 
São Paulo - Parque Bristol (CEU Parque Bristol) (SP) 
São Paulo - São João Clímaco (CEU Meninos) (SP) 
São Paulo - Vi Formosa (CEU Formosa) (SP) 
São Paulo - Vila Das Belezas (CEU Casa Blanca) (SP) 
São Paulo - Vila Malvina (CEU Perus) (SP) 
São Paulo - Vila Nova Cachoeirinha (Emef Gilberto Dupas) (SP) 

Vagas 50 vagas (2 vagas por polo, sendo 1 vaga para Tutor Presencial e 1 vaga para Tutor a 
Distância). 

INSCREVA-SE 

 
 

CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO 
EM ENSINO DE FILOSOFIA 

NO ENSINO MÉDIO  

VAGAS 
DISPONÍVEIS  

CONVOCAÇÃO PARA 
ANÁLISE DE 

DOCUMENTOS ATÉ A 
COLOCAÇÃO* 

CONVOCAÇÃO PARA A 
2ª FASE ATÉ A 
COLOCAÇÃO* 

TUTOR PRESENCIAL 25 75 50 

TUTOR A DISTÂNCIA 25 75 50 

https://webapp.sead.unifesp.br/index.php?c=Formulario&m=preencher&cod=106
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4.2. Requisitos Específicos  
 
Tutor a Distância:  

1- Formação superior concluída nas Ciências Humanas; 
2- Especialização concluídaou Mestrado Strictu Sensu (em curso ou concluído) ou Doutorado (em 

curso ou concluído) na área de: Filosofia. 
Tutor Presencial: Formação superior concluída em Ciências Humanas. 
 

5.1 Tabela de pontuação 
1.FORMAÇÃO ACADÊMICA  PONTUAÇÃO 

POR TITULO  
MÁXIMO  

1.1. Especialização em curso em Filosofia 5 5 

1.2. Especialização concluído em Filosofia 10 10 

1.3. Mestrado em curso em Filosofia 5 5 

1.4. Mestrado concluído em Filosofia 10 10 

1.5. Doutorado em curso em Filosofia 10 10 

1.6. Doutorado concluído em Filosofia 20 20 

2.PUBLICAÇÕES  PONTUAÇÃO 
POR ARTIGO 

MÁXIMO 

2.1. Artigos completos em revista indexada 4 20 

2.2.Trabalho completo em congresso 2 8 

2.3. Resumo em congresso  1 4 

2.4. Artigos em revistas não científicas  1 4 

 3.EXPERIÊNCIA DOCENTE  PONTUAÇÃO 
POR TEMPO 

MÁXIMO 

3.1. Número de meses de atuação como Professor em qualquer nível da 
Educação Básica e/ou Ensino Superior, nos últimos dez anos  

0,1/mês 6 

4. EXPERIÊNCIA EM EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA  PONTUAÇÃO 
POR CURSO 

MÁXIMO 

4.1. Aluno em Curso de Graduação/ Aperfeiçoamento/ Especialização com 
carga horária mínima de 180 horas  

2 10 

4.2. Tutor em Curso (concluído) de Graduação/ Aperfeiçoamento/ 
Especialização com carga horária mínima de 180 horas. A atuação como 
tutor deve ter acontecido em pelo menos 75% do período do curso  

3 15 

4.3 Professor/Coordenador em Curso (Concluído) de Graduação/ 
Aperfeiçoamento/ Especialização com carga horária mínima de 180 horas. 
A atuação como professor/coordenador deve ter acontecido em pelo 
menos 75% do período do curso  

4 20 

5. EXPERIÊNCIA ESPECÍFICA  PONTUAÇÃO 
EXTRA 

MÁXIMO  

5.1 Tutoria nas áreas afins do curso * 5 5 

 
*Áreas afins: Ciências Sociais, Letras, História, Geografia, Educação 
 
10. DO INÍCIO DAS ATIVIDADES  
 
O Curso de especialização tem previsão de início em 30/05/2017 e previsão de término em 14/12/2018.  
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO - UNIFESP UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB PROCESSO 

SELETIVO DE TUTORES PARA OS CURSOS DA UAB 

 ANEXO III - Curso de Especialização em Saúde Indígena  

 
2.5 DA FUNÇÃO/ATIVIDADE/VAGAS 

* Todos os candidatos com a mesma nota para a última colocação serão convocados. 

 
3. DA INSCRIÇÃO 

Código 1856 

Curso Curso de Especialização em Saúde Indígena 

Duração 15 meses 

Polos Cubatão - Vila Couto (SP) 
João Pessoa - Expedicionários (PB) 
Marabá - Amapá (PA) 
Palmas - Plano Diretor Norte (TO) 
Peruíbe - Balneário Stella Maris (SP) 
São Paulo - Jardim Novo Parelheiros (CEU Parelheiros) (SP) 

Vagas 14 vagas (2 ou 3 vagas por polo para Tutor a Distância) 

INSCREVA-SE 

 
4.2. Requisitos Específicos  
Ter sido tutor no Curso de Especialização em Saúde Indígena;  
Ter experiência na Atenção Básica de Saúde Indígena e/ou na formação de indígenas para atuação na 
saúde indígena;  
Ter disponibilidade para reuniões quinzenais em São Paulo. 
 
5.1 Tabela de pontuação 

1.FORMAÇÃO ACADÊMICA  PONTUAÇÃO POR 
TITULO 

MÁXIMO 

1.1 Graduação em cursos da área de saúde  5 pontos 5 pontos 

1.2 Graduação em cursos da área da educação e/ou Comunicação 3 pontos 3 pontos 

1.3 Especialização em Saúde Indígena – lato sensu 10 pontos 10 pontos 

1.4 Especialização em Saúde da Família, Saúde Coletiva ou Saúde 

Pública, com no mínimo 360 horas 
1 ponto 1 ponto 

CURSO DE 
ESPECIALIZAÇÃO EM 

SAÚDE INDÍGENA 

VAGAS 
DISPONÍVEIS DE 

TUTOR A 
DISTÂNCIA 

CONVOCAÇÃO PARA ANÁLISE DE 
DOCUMENTOS ATÉ A 

COLOCAÇÃO* 

CONVOCAÇÃO PARA A 2ª 
FASE ATÉ A COLOCAÇÃO* 

TUTOR A DISTÂNCIA 14 42 28 

https://webapp.sead.unifesp.br/index.php?c=Formulario&m=preencher&cod=106
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1.5 Pós graduação strictu sensu em saúde indígena (mestrado ou 

doutorado) 
2 pontos 2 pontos 

2. EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL  PONTUAÇÃO POR 
ANO 

MÁXIMO 

2.1. Tempo em atividades de Atenção Básica em Saúde Indígena  2 pontos/ano 24 pontos  

2.2. Número de anos em atividades de educação escolar indígena 

ou formação de indígenas para o trabalho na área de saúde/ 

educação  

2 pontos /ano 24 pontos  

3. EXPERIÊNCIA EM EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA  PONTUAÇÃO POR 
CURSO 

MÁXIMO 

3.1 Tutor - Curso de Especialização em Saúde Indígena   10 pontos 30 pontos 

3.2 Tutor - Curso de Especialização em Saúde da Família, Saúde 

Coletiva, Saúde Pública, com no mínimo 360 horas 
2 pontos 6 pontos 

3.3 Professor aplicador ou conteudista - Curso de Especialização 

em Saúde Indígena 
10 pontos 30 pontos 

3.4 Professor aplicador ou conteudista - Curso de Especialização 

em Saúde da Família, Saúde Coletiva, Saúde Pública, com no 

mínimo 360 horas 

1 pontos 3 pontos 

 
 
10. DO INÍCIO DAS ATIVIDADES  
 

O Curso de especialização tem previsão de início em 26/06/2017 e previsão de término em 30/09/2018. 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO - UNIFESP UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB PROCESSO 

SELETIVO DE TUTORES PARA OS CURSOS DA UAB 

 ANEXO IV - Curso de Especialização em Gestão em Enfermagem 

2.5 DA FUNÇÃO/ATIVIDADE/VAGAS 

* Todos os candidatos com a mesma nota para a última colocação serão convocados. 

3. DA INSCRIÇÃO 
Código 1880 

Curso Curso de Especialização em Gestão em Enfermagem 

Duração 18 meses 

Polos Apiaí - Centro (SP) 
Araras - Centro (SP) 
Barretos - Derbyclub (SP) 
Barueri - Alphaville Empresarial (SP) 
Santos - Vila Nova (SP) 
São Paulo - Cidade Tiradentes (CEU Água Azul) (SP) 
São Paulo - Interlagos (CEU Cidade Dutra) (SP) 
São Paulo - Jardim Esmeralda (CEU Butantã) (SP) 
São Paulo - Jardim São Carlos (Zona Leste) (CEU Parque São Carlos) (SP) 

Vagas 27 vagas (3 vagas por polo, sendo 1 vaga para Tutor Presencial e 2 vagas para Tutor a 
Distância). 

INSCREVA-SE 

 
4.2. Requisitos Específicos  
4.2.1.Ter Aperfeiçoamento concluído e/ou Especialização concluída e/ou Mestrado Stricto Sensu em curso 

e/ou Doutorado em curso, preferencialmente nas áreas de gerenciamento em enfermagem ou gestão em 

saúde. 

4.2.2. Ter formação de nível superior em Enfermagem para os tutores a distância, e preferencialmente em 

Enfermagem para o tutor presencial. 

4.2.3. Ter experiência em Ensino a Distância, no mínimo de 01 (um) ano (como aluno, tutor, professor ou 
outra função), devendo comprovar a experiência por meio de documento.   

 
5.1 Tabela de pontuação 

 

1.FORMAÇÃO ACADÊMICA  PONTUAÇÃO POR 
TITULO 

MÁXIMO 

CURSO DE 
ESPECIALIZAÇÃO EM 

GESTÃO EM 
ENFERMAGEM 

VAGAS 
DISPONÍVEIS DE 

TUTOR A 
DISTÂNCIA 

CONVOCAÇÃO PARA ANÁLISE DE 
DOCUMENTOS ATÉ A 

COLOCAÇÃO* 

CONVOCAÇÃO PARA A 2ª 
FASE ATÉ A COLOCAÇÃO* 

TUTOR PRESENCIAL 
 

09 27 18 

TUTOR A DISTÂNCIA 18 54 36 

https://webapp.sead.unifesp.br/index.php?c=Formulario&m=preencher&cod=106
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1.1 Aperfeiçoamento concluído na área de Enfermagem 5 5 

1.2 Especialização concluída na área de Enfermagem 10 10 

1.3 Especialização concluída em áreas afins do curso * 5 5 

1.4 Mestrado em curso em áreas afins do curso * 5 5 

1.5 Mestrado concluído em áreas afins do curso * 10 10 

1.6 Doutorado em curso em áreas afins do curso * 10 10 

1.7 Doutorado concluído em áreas afins do curso * 20 20 

2.PUBLICAÇÕES  PONTUAÇÃO POR 
ARTIGO 

MÁXIMO 

2.1. Artigos completos em revista indexada 4 20 

2.2.Trabalho completo em congresso 2 8 

2.3. Resumo em congresso  1 4 

2.4. Artigos em revistas não científicas  1 4 

 3.EXPERIÊNCIA DOCENTE  PONTUAÇÃO POR 
TEMPO 

MÁXIMO 

3.1. Número de meses de atuação como Professor em qualquer 
nível da Educação Básica e/ou Ensino Superior, nos últimos dez 
anos  

0,1/mês 6 

4. EXPERIÊNCIA EM EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA  PONTUAÇÃO POR 
CURSO 

MÁXIMO  

4.1 Aluno em Curso de Graduação/ Aperfeiçoamento/ 
Especialização com carga horária mínima de 180 horas  

2 10 

4.2 Tutor em Curso (concluído) de Graduação/ Aperfeiçoamento/ 
Especialização com carga horária mínima de 180 horas. A atuação 
como tutor deve ter acontecido em pelo menos 75% do período 
do curso  

3 15 

4.3 Professor/Coordenador em Curso (Concluído) de Graduação/ 
Aperfeiçoamento/ Especialização com carga horária mínima de 
180 horas. A atuação como professor/coordenador deve ter 
acontecido em pelo menos 75% do período do curso  

4 20 

5. EXPERIÊNCIA ESPECÍFICA  PONTUAÇÃO EXTRA  MÁXIMO  

5.1 Tutoria nas áreas afins do curso  5 5 

 

*Áreas afins: gerenciamento de enfermagem, gestão em saúde, auditoria, avaliação de serviços e qualidade. 

 
10. DO INÍCIO DAS ATIVIDADES 
 
O Curso de especialização tem previsão de início em 30/08/2017 e previsão de término em 28/02/2019. 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO - UNIFESP UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB PROCESSO 

SELETIVO DE TUTORES PARA OS CURSOS DA UAB 

 ANEXO V - Curso de Especialização em Gestão em Saúde 

2.5 DA FUNÇÃO/ATIVIDADE/VAGAS 

* Todos os candidatos com a mesma nota para a última colocação serão convocados. 

3. DA INSCRIÇÃO 
Código 1859 

Curso Curso de Especialização em Gestão em Saúde 

Duração 18 meses 

Polos/Vagas Cubatão - Vila Couto (SP) – 2 vagas 
Diadema - Centro (SP) – 5 vagas 
Guarulhos - Macedo (CEU Adamastor) (SP) – 2 vagas 
Itapetininga - Taboaozinho (SP) – 2 vagas 
Jales - Cohab Jacb Ii (SP) – 3 vagas 
Jandira - Jardim Europa (SP) – 2 vagas 
Peruíbe - Balneário Stella Maris (SP) – 2 vagas 
São Carlos - Vila Nery (SP) – 2 vagas 
São José Dos Campos - Santana (SP) – 5 vagas 
São Paulo - Cidade Tiradentes (CEU Água Azul) (SP) – 2 vagas 
São Paulo - Jardim Esmeralda (CEU Butantã) (SP) – 2 vagas 
São Paulo - Jardim Paulistano (Zona Norte) (CEU Jardim Paulistano) (SP) – 2 vagas 
São Paulo - Paraisópolis (CEU Paraisópolis) (SP) – 2 vagas 

Vagas (total) 33 vagas destinadas à tutores a distância 

INSCREVA-SE 

 
4.2. Requisitos Específicos 
- Ter Aperfeiçoamento concluído e/ou Especialização concluída e/ou Mestrado Stricto Sensu em curso e/ou 

Doutorado em curso nas seguintes áreas: Gestão em Saúde; 

 
5.1 Tabela de pontuação 
1.FORMAÇÃO ACADÊMICA  PONTUAÇÃO POR 

TITULO 
MÁXIMO  

1.1 Aperfeiçoamento concluído em áreas afins do curso * 5 5 

1.2 Especialização concluída em áreas afins do curso * 10 10 

1.3 Especialização em curso em áreas afins do curso * 5 5 

1.4 Mestrado em curso em áreas afins do curso * 5 5 

1.5 Mestrado concluído em áreas afins do curso * 10 10 

1.6 Doutorado em curso em áreas afins do curso * 10 10 

1.7 Doutorado concluído em áreas afins do curso * 20 20 

CURSO DE 
ESPECIALIZAÇÃO EM 
GESTÃO EM SAÚDE 

VAGAS 
DISPONÍVEIS DE 

TUTOR A 
DISTÂNCIA 

CONVOCAÇÃO PARA ANÁLISE DE 
DOCUMENTOS ATÉ A 

COLOCAÇÃO* 

CONVOCAÇÃO PARA A 2ª 
FASE ATÉ A COLOCAÇÃO* 

TUTOR A DISTÂNCIA 33 99 66 

https://webapp.sead.unifesp.br/index.php?c=Formulario&m=preencher&cod=106
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2.PUBLICAÇÕES  PONTUAÇÃO POR 
ARTIGO 

MÁXIMO 

2.1. Artigos completos em revista indexada 4 20 

2.2.Trabalho completo em congresso 2 8 

2.3. Resumo em congresso  1 4 

2.4. Artigos em revistas não científicas  1 4 

 3.EXPERIÊNCIA DOCENTE  PONTUAÇÃO POR 
TEMPO 

MÁXIMO 

3.1. Número de meses de atuação como Professor em qualquer 
nível da Educação Básica e/ou Ensino Superior, nos últimos dez 
anos  

0,1/mês 6 

4. EXPERIÊNCIA EM EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA  PONTUAÇÃO POR 
CURSO 

MÁXIMO  

4.1 Aluno em Curso de Graduação/ Aperfeiçoamento/ 
Especialização com carga horária mínima de 180 horas  

2 10 

4.2 Tutor em Curso (concluído) de Graduação/ Aperfeiçoamento/ 
Especialização com carga horária mínima de 180 horas. A atuação 
como tutor deve ter acontecido em pelo menos 75% do período 
do curso  

3 15 

4.3 Professor/Coordenador em Curso (Concluído) de Graduação/ 
Aperfeiçoamento/ Especialização com carga horária mínima de 
180 horas. A atuação como professor/coordenador deve ter 
acontecido em pelo menos 75% do período do curso  

4 20 

5. EXPERIÊNCIA ESPECÍFICA  PONTUAÇÃO EXTRA  MÁXIMO  

5.1 Tutoria nas áreas afins do curso * 5 5 

 

*Áreas afins do curso: administração, gestão, gestão hospitalar, saúde. 
 
10. DO INÍCIO DAS ATIVIDADES  
 

O Curso de especialização tem previsão de início em 03/07/2017 e previsão de término em 07/12/2018. 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO - UNIFESP UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB PROCESSO 

SELETIVO DE TUTORES PARA OS CURSOS DA UAB 

 ANEXO VI - Curso de Especialização em Gestão da Educação Pública 

2.5 DA FUNÇÃO/ATIVIDADE/VAGAS 

* Todos os candidatos com a mesma nota para a última colocação serão convocados. 

3. DA INSCRIÇÃO 
Código 1982 

Curso Curso de Especialização em Gestão da Educação Pública 

Duração 18 meses 

Polos 

(28) 

Apiaí - Centro (SP) 
Barueri - Alphaville Empresarial (SP) 
Campinas - Jardim Paineiras (SP) 
Guarulhos - Macedo (CEU Adamastor) (SP) 
Itapevi - Cohab/Setor B (SP) 
Osasco - Centro (SP) 
Peruibe - Balneario Stella Maris (SP) 
Santos - Vila Nova (SP) 
São Paulo - Barro Branco (CEU Três Lagos) (SP) 
São Paulo - Capão Redondo (CEU Capão Redondo) (SP) 
São Paulo - Chacara Dona Olivia (CEU Parque Veredas) (SP) 
São Paulo - Cidade Antonio Estevão De Carvalho (CEU Azul Da Cor Do Mar) (SP) 
São Paulo - Cidade Tiradentes (CEU Água Azul) (SP) 
São Paulo - Interlagos (CEU Cidade Dutra ) (SP) 
São Paulo - Jaragua (CEU Vila Atlântica) (SP) 
São Paulo - Jardim Angela (CEU Vila Do Sol) (SP) 
São Paulo - Jardim Guapira (CEU Jaçanã) (SP) 
São Paulo - Jardim Novo Parelheiros (CEU Parelheiros) (SP) 
São Paulo - Jardim Promorar (CEU São Rafael) (SP) 
São Paulo - Paraisópolis (CEU Paraisópolis) (SP) 
São Paulo - Parque Boa Esperanca (CEU São Mateus) (SP) 
São Paulo - Parque Bristol (CEU Parque Bristol) (SP) 
São Paulo - Parque Residencial Cocaia (CEU Navegantes) (SP) 
São Paulo - Penha (CEU Tiquatira) (SP) 
São Paulo - Vi Formosa (CEU Formosa) (SP) 
São Paulo - Vila Das Belezas (CEU Casa Blanca) (SP) 
São Paulo - Vila Malvina (CEU Perus) (SP) 
São Paulo - Vila Nova Cachoeirinha (Emef Gilberto Dupas) (SP) 

Vagas 56 vagas  

INSCREVA-SE 

 

CURSO DE 
ESPECIALIZAÇÃO EM 

GESTÃO DA 
EDUCAÇÃO PÚBLICA 

VAGAS 
DISPONÍVEIS 
DE TUTOR A 
DISTÂNCIA 

CONVOCAÇÃO PARA ANÁLISE DE 
DOCUMENTOS ATÉ A 

COLOCAÇÃO* 

CONVOCAÇÃO PARA A 2ª 
FASE ATÉ A COLOCAÇÃO* 

TUTOR A DISTÂNCIA 56 168 112 

https://webapp.sead.unifesp.br/index.php?c=Formulario&m=preencher&cod=106
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4.2. Requisitos Específicos  
Ter Aperfeiçoamento concluído e/ou Especialização concluída e/ou Mestrado Stricto Sensu em curso e/ou 

Doutorado em curso nas seguintes áreas: administração, contabilidade, turismo 

 

5.1 Tabela de pontuação 
1.FORMAÇÃO ACADÊMICA  PONTUAÇÃO POR 

TITULO 
MÁXIMO  

1.1 Aperfeiçoamento concluído na mesma área de conhecimento* 5 5 

1.2 Especialização concluída na mesma área de conhecimento* 5 5 

1.3 Mestrado concluído em outra área de conhecimento* 6 6 

1.4 Mestrado concluído na mesma área de conhecimento* 12 12 

1.5 Doutorado concluído em outra área de conhecimento* 9 9 

1.6 Doutorado concluído na mesma área de conhecimento* 18 18 

2.PUBLICAÇÕES  PONTUAÇÃO POR 
ARTIGO 

MÁXIMO 

2.1. Artigos completos em revista indexada 4 16 

2.2.Trabalho completo em congresso 2 12 

2.3. Resumo em congresso  1 6 

2.4. Artigos em revistas não científicas  1 6 

 3.EXPERIÊNCIA DOCENTE  PONTUAÇÃO POR 
TEMPO 

MÁXIMO 

3.1. Número de meses de atuação como Professor Ensino Superior, 
nos últimos 5 anos  

0,1/mês 6 

4. EXPERIÊNCIA EM EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA  PONTUAÇÃO POR 
CURSO 

MÁXIMO  

4.1 Participação em Curso de Especialização 3 6 

4.2 Tutor em Curso de Especialização com no mínimo 360 horas.  
9 18 

4.3 Supervisor ou Coordenador de tutoria em Curso de 
Especialização com no mínimo 360 horas 

18 18 

 
*Área de conhecimento: administração, contabilidade, turismo 
 
10. DO INÍCIO DAS ATIVIDADES 
 
O início das atividades dos Tutores será divulgado posteriormente pelo endereço eletrônico 

http://www.portal.uab.unifesp.br 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO - UNIFESP UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB PROCESSO 

SELETIVO DE TUTORES PARA OS CURSOS DA UAB 

 ANEXO VII - Curso de Especialização em Gestão Pública 

2.5 DA FUNÇÃO/ATIVIDADE/VAGAS 

* Todos os candidatos com a mesma nota para a última colocação serão convocados. 

3. DA INSCRIÇÃO 
Código 1710 

Curso Curso de Especialização em Gestão Pública 

Duração 18 meses 

Polos 
(24) 

Apiaí - Centro (SP) 
Barueri - Alphaville Empresarial (SP) 
Campinas - Jardim Paineiras (SP) 
Guarulhos - Macedo (CEU Adamastor) (SP) 
Itapevi - Cohab/Setor B (SP) 
Osasco - Centro (SP) 
Peruíbe - Balneário Stella Maris (SP) 
Santos - Vila Nova (SP) 
São Paulo - Balneário São Francisco (CEU Alvarenga) (SP) 
São Paulo - Barro Branco (CEU Três Lagos) (SP) 
São Paulo - Chácara Dona Olivia (CEU Parque Veredas) (SP) 
São Paulo - Cidade Antonio Estevão De Carvalho (CEU Azul Da Cor Do Mar) (SP) 
São Paulo - Cidade Tiradentes (CEU Água Azul) (SP) 
São Paulo - Interlagos (CEU Cidade Dutra) (SP) 
São Paulo - Jaragua (CEU Vila Atlântica) (SP) 
São Paulo - Jardim Paulistano (Zona Norte) (CEU Jardim Paulistano) (SP) 
São Paulo - Jardim Promorar (CEU São Rafael) (SP) 
São Paulo - Jardim São Carlos (Zona Leste) (CEU Parque São Carlos) (SP) 
São Paulo - Paraisópolis (CEU Paraisópolis) (SP) 
São Paulo - Penha (CEU Tiquatira) (SP) 
São Paulo - Pirajussara (CEU Campo Limpo) (SP) 
São Paulo - São João Climaco (CEU Meninos) (SP) 
São Paulo - Vi Formosa (CEU Formosa) (SP) 
São Paulo - Vila Malvina (CEU Perus) (SP) 

Vagas 52 vagas  

INSCREVA-SE 

 

 

 

CURSO DE 
ESPECIALIZAÇÃO EM 

GESTÃO  PÚBLICA 

VAGAS 
DISPONÍVEIS 
DE TUTOR A 
DISTÂNCIA 

CONVOCAÇÃO PARA ANÁLISE DE 
DOCUMENTOS ATÉ A 

COLOCAÇÃO* 

CONVOCAÇÃO PARA A 2ª 
FASE ATÉ A COLOCAÇÃO* 

TUTOR A DISTÂNCIA 52 156 104 

https://webapp.sead.unifesp.br/index.php?c=Formulario&m=preencher&cod=106
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4.2. Requisitos Específicos  
Ter Aperfeiçoamento concluído e/ou Especialização concluída e/ou Mestrado Stricto Sensu em curso e/ou 

Doutorado em curso nas seguintes áreas: administração, contabilidade, turismo 

 

5.1 Tabela de pontuação 
1.FORMAÇÃO ACADÊMICA  PONTUAÇÃO 

POR TITULO 
MÁXIMO  

1.1 Aperfeiçoamento concluído na mesma área de conhecimento* 5 5 

1.2 Especialização concluída na mesma área de conhecimento* 5 5 

1.3 Mestrado concluído em outra área de conhecimento* 6 6 

1.4 Mestrado concluído na mesma área de conhecimento* 12 12 

1.5 Doutorado concluído em outra área de conhecimento* 9 9 

1.6 Doutorado concluído na mesma área de conhecimento* 18 18 

2.PUBLICAÇÕES  PONTUAÇÃO 
POR ARTIGO 

MÁXIMO 

2.1. Artigos completos em revista indexada 4 16 

2.2.Trabalho completo em congresso 2 12 

2.3. Resumo em congresso  1 6 

2.4. Artigos em revistas não científicas  1 6 

 3.EXPERIÊNCIA DOCENTE  PONTUAÇÃO 
POR TEMPO 

MÁXIMO 

3.1. Número de meses de atuação como Professor Ensino Superior, 
nos últimos 5 anos  

0,1/mês 6 

4. EXPERIÊNCIA EM EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA  PONTUAÇÃO 
POR CURSO 

MÁXIMO  

4.1 Participação em Curso de Especialização 3 6 

4.2 Tutor em Curso de Especialização com no mínimo 360 horas.  9 18 

4.3 Supervisor ou Coordenador de tutoria em Curso de Especialização 
com no mínimo 360 horas 

18 18 

 
*Área de conhecimento: administração, contabilidade, turismo 
 
10. DO INÍCIO DAS ATIVIDADES  
 
O início das atividades dos Tutores será divulgado posteriormente pelo endereço eletrônico 

http://www.portal.uab.unifesp.br 

 

  



 
 

26 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO - UNIFESP UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB PROCESSO 

SELETIVO DE TUTORES PARA OS CURSOS DA UAB 

 ANEXO VIII - Curso de Especialização em Gestão Pública Municipal 

2.5 DA FUNÇÃO/ATIVIDADE/VAGAS 

* Todos os candidatos com a mesma nota para a última colocação serão convocados. 

3. DA INSCRIÇÃO 
Código 1709 

Curso Curso de Especialização em Gestão Pública Municipal 

Duração 18 meses 

Polos 
(24) 

Apiaí - Centro (SP) 
Barueri - Alphaville Empresarial (SP) 
Campinas - Jardim Paineiras (SP) 
Guarulhos - Macedo (CEU Adamastor) (SP) 
Itapevi - Cohab/Setor B (SP) 
Matão - Centro (SP) 
Osasco - Centro (SP) 
Santos - Vila Nova (SP) 
São Paulo - Cangaiba (CEU Quinta Do Sol) (SP) 
São Paulo - Capão Redondo (CEU Capão Redondo) (SP) 
São Paulo - Jardim Angela (CEU Vila Do Sol) (SP) 
São Paulo - Jardim Esmeralda (CEU Butantã) (SP) 
São Paulo - Jardim Guapira (CEU Jaçanã) (SP) 
São Paulo - Jardim Mirangaia (CEU Vila Curuça) (SP) 
São Paulo - Jardim Moreno (CEU Jambeiro) (SP) 
São Paulo - Jardim Novo Parelheiros (CEU Parelheiros) (SP) 
São Paulo - Jardim Santa Lucrecia (CEU Pêra Marmelo) (SP) 
São Paulo - Jardim São Roberto (CEU Rosa Da China) (SP) 
São Paulo - Parque Boa Esperança (CEU São Mateus) (SP) 
São Paulo - Parque Bristol (CEU Parque Bristol) (SP) 
São Paulo - Parque Residencial Cocaia (CEU Navegantes) (SP) 
São Paulo - Vila Aricanduva (CEU Aricanduva) (SP) 
São Paulo - Vila Das Belezas (CEU Casa Blanca) (SP) 
São Paulo - Vila Nova Cachoeirinha (Emef Gilberto Dupas) (SP) 

Vagas 52 vagas 

INSCREVA-SE 

 
4.2. Requisitos Específicos  
Ter Aperfeiçoamento concluído e/ou Especialização concluída e/ou Mestrado Stricto Sensu em curso e/ou 

Doutorado em curso nas seguintes áreas: administração, contabilidade, turismo 

CURSO DE 
ESPECIALIZAÇÃO EM 

GESTÃO  PÚBLICA 
MUNICIPAL 

VAGAS 
DISPONÍVEIS 
DE TUTOR A 
DISTÂNCIA 

CONVOCAÇÃO PARA ANÁLISE DE 
DOCUMENTOS ATÉ A 

COLOCAÇÃO* 

CONVOCAÇÃO PARA A 2ª 
FASE ATÉ A COLOCAÇÃO* 

TUTOR A DISTÂNCIA 52 156 104 

https://webapp.sead.unifesp.br/index.php?c=Formulario&m=preencher&cod=106
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5.1 Tabela de pontuação 
1.FORMAÇÃO ACADÊMICA  PONTUAÇÃO POR 

TITULO 
MÁXIMO 

1.1 Aperfeiçoamento concluído na área do curso  5 5 

1.2 Especialização concluída na mesma área de conhecimento* 5 5 

1.3 Mestrado concluído em outra área de conhecimento* 6 6 

1.4 Mestrado concluído na mesma área de conhecimento* 12 12 

1.5 Doutorado concluído em outra área de conhecimento* 9 9 

1.6 Doutorado concluído na mesma área de conhecimento 18 18 

2.PUBLICAÇÕES  PONTUAÇÃO POR 
ARTIGO 

MÁXIMO 

2.1. Artigos completos em revista indexada 4 16 

2.2.Trabalho completo em congresso 2 12 

2.3. Resumo em congresso  1 6 

2.4. Artigos em revistas não científicas  1 6 

 3.EXPERIÊNCIA DOCENTE  PONTUAÇÃO POR 
TEMPO 

MÁXIMO 

3.1. Número de meses como Professor Ensino Superior, nos últimos 
5 anos  

0,1/mês 6 

4. EXPERIÊNCIA EM EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA  PONTUAÇÃO POR 
CURSO 

MÁXIMO 

4.1 Participação em Curso de Especialização 3 6 

4.2 Tutor em Curso de Especialização com no mínimo 360 horas.  9 18 

4.3 Supervisor ou Coordenador de tutoria em Curso de 
Especialização com no mínimo 360 horas 

18 18 

 
*Área de conhecimento: administração, contabilidade, turismo 
 
10. DO INÍCIO DAS ATIVIDADES  
 
O início das atividades dos Tutores será divulgado posteriormente pelo endereço eletrônico 

http://www.portal.uab.unifesp.br 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO - UNIFESP UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB PROCESSO 

SELETIVO DE TUTORES PARA OS CURSOS DA UAB 

 ANEXO IX - Curso de Especialização em Informática em Saúde 

2.5 DA FUNÇÃO/ATIVIDADE/VAGAS 

* Todos os candidatos com a mesma nota para a última colocação serão convocados. 

2.5.1. Objetivos do curso: Oferecer as condições necessárias à especialização em informática em saúde na 
modalidade educação a distância (EaD) aos profissionais interessados; socializar conhecimentos já 
produzidos e organizados em informática em saúde; desencadear processos sistematizados e orientados de 
produção de conhecimento em informática em saúde; proporcionar conhecimentos que colaborem para a 
gestão de serviços de informática no ambiente da saúde. 

2.5.2. Programa resumido do curso: o curso, na modalidade educação à distância, está organizado em 

disciplinas para apresentação dos temas mais relevantes da área, incluindo fundamentos da informática em 

saúde, fundamentos das ciências da saúde, fundamentos das ciências da computação, bases de dados em 

saúde, sistemas de informação em saúde, prontuário eletrônico do paciente, metodologia científica em 

informática em saúde, imagens médicas, telemedicina, telessaúde, padrões de normalização, entre outros. 

O curso possui um módulo inicial de adaptação no qual será oferecido um treinamento ao ambiente virtual 

de aprendizagem (Moodle) cujo objetivo consiste em tornar o aluno apto a acompanhar as disciplinas, a 

realização das tarefas por meio dos recursos digitais do ambiente e a interagir com tutores, professores e 

outros alunos. O curso possui um módulo final de trabalho de conclusão de curso (TCC) no qual o aluno 

confeccionará uma monografia sob orientação de professores e profissionais especializados na área. O curso 

é oferecido no período letivo de junho de 2017 a novembro de 2018. O ambiente virtual poderá ser acessado 

por diferentes plataformas (computador pessoal, celular, tablet etc.) e de qualquer lugar. As interações são 

majoritariamente assíncronas mas interações síncronas para discussão e plantão de dúvidas também são 

oferecidas ao longo do curso. O curso considera a participação do aluno em encontros presenciais nos polos 

UAB para apoiar a aprendizagem, trocar experiências e realizar avaliação. O curso conta com tutores 

qualificados para apoiar as atividades quanto à mediação e formação dos alunos. A interação entre alunos e 

tutores ocorrem pelo ambiente virtual de aprendizagem e nos encontros presenciais. 

2.5.3. Encontros presenciais: Estão previstos até 3 encontros presenciais (preferencialmente no início, ao 

final das disciplinas e ao final do curso) de participação obrigatória e de caráter avaliativo para os alunos. Os 

encontros presenciais ocorrem sempre aos sábados, no horário das 08h às 17h, nos polos UAB de apoio 

presencial. Excepcionalmente há encontro presencial com alunos na sede do curso (Campus São Paulo da 

UNIFESP) a critério da Coordenação. As datas dos encontros e os locais serão publicados no ambiente virtual 

do curso com antecedência mínima de 30 dias. Após o período letivo podem ocorrer avaliações de 

recuperação presencialmente e exclusivamente na sede do curso.  

 
 
 

CURSO DE 
ESPECIALIZAÇÃO EM 

INFORMÁTICA EM 
SAÚDE 

VAGAS 
DISPONÍVEIS DE 

TUTOR A 
DISTÂNCIA 

CONVOCAÇÃO PARA ANÁLISE DE 
DOCUMENTOS ATÉ A COLOCAÇÃO 

CONVOCAÇÃO PARA A 2ª 
FASE ATÉ A COLOCAÇÃO 

TUTOR A DISTÂNCIA 24 72 48 
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3. DA INSCRIÇÃO 
Código 1640 

Curso Curso de Especialização em Informática em Saúde 

Duração 18 meses 

Polos Aracruz - Centro (ES) 
Cuiabá - Centro-Sul (MT) 
Florianópolis - Centro (SC) 
Natal - Nossa Senhora De Nazaré (RN) 
Porto Alegre - Agronomia (RS) 
Recife - Madalena (PE) 
Rio De Janeiro - Campo Grande (RJ) 
São Paulo - Balneário São Francisco (CEU  Alvarenga) (SP) 
São Paulo - Jardim Esmeralda (CEU Butantã) (SP) 
São Paulo - Jardim Guapira (CEU Jaçanã) (SP) 
São Paulo - Jardim Moreno (CEU Jambeiro) (SP) 
São Paulo - Jardim Paulistano (Zona Norte) (CEU Jardim Paulistano) (SP) 
São Paulo - Jardim São Carlos (Zona Leste) (CEU Parque São Carlos) (SP) 
São Paulo - São João Clímaco (CEU Meninos) (SP) 
São Paulo - Vila Aricanduva (CEU Aricanduva) (SP) 
Sobral (CE) 

Vagas 24 vagas (a distribuição das vagas por polo está descrita no item 4.2.5 abaixo) 

INSCREVA-SE 

 
4.2. Requisitos Específicos  
 

4.2.1. O candidato deve comprovar ter aperfeiçoamento (concluído) ou especialização (concluído) ou 

mestrado stricto sensu (concluído ou em curso) ou doutorado (concluído ou em curso) nas seguintes áreas 

do curso* e nas áreas afins do curso** conforme descritas na 5.1 Tabela de Pontuação específica do curso. 

4.2.2. O candidato deve ter conhecimento avançado de informática em saúde, informática e tecnologias de 

informação e comunicação; comprovar experiência com o ambiente virtual de aprendizagem Moodle; 

apresentar facilidade de comunicação e espírito de liderança; apresentar perfil colaborativo para trabalhar 

em equipe. 

4.2.3. Na 2ª etapa dessa seleção a avaliação será composta de entrevista (peso 4) e de um exame escrito 

(peso 1). O conteúdo pertinente dessa etapa envolve temas da área de informática em saúde e de práticas 

de educação a distância. 

4.2.4. Além das atividades descritas no Edital geral, o tutor a distância tem como atividades/funções nesse 

curso: 

 Estudar o conteúdo do material didático das disciplinas do curso para poder oferecer um apoio 

qualificado aos alunos;  

 Corrigir e dar retorno às atividades acadêmicas desenvolvidas pelos alunos durante as disciplinas, 

atividades de recuperação e de final de curso e às atividades desenvolvidas nos encontros 

presenciais;  

https://webapp.sead.unifesp.br/index.php?c=Formulario&m=preencher&cod=106
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 Manter assiduidade e pontualidade para acompanhar, corrigir e dar retorno às atividades à distância 

(mensagens privadas, discussões em fóruns de conteúdo, questionaŕios, enquetes, wikis, portfólios, 

plantões tira-dúvidas etc.) e demais atividades propostas ao longo do curso;  

 Responder às dúvidas dos alunos em até 24 horas, comprometendo-se a encaminhar as dúvidas para 

professores e/ou Coordenação no mesmo prazo, sempre que não souber a resposta de prontidão;  

 Participar de capacitação de tutoria específica do curso de Informática em Saúde, oferecida antes do 

início das atividades de tutoria, e também da capacitação oferecida ao longo do curso. Essas 

atividades de treinamento ocorrerão na sede do curso em datas previamente agendadas;  

 Participar de no mínimo 75% das reuniões da equipe com a Coordenação do curso, que ocorrerão 

em dias úteis, durante o horário comercial, na sede do curso, com datas previamente agendadas;  

 Apresentar justificativa por escrito para a Coordenação quando precisar faltar na capacitação ao 

longo do curso ou nas reuniões da equipe de tutoria;  

 Ser pontual e assíduo às solicitações da Coordenação. 

4.2.5. Dos 24 candidatos selecionados, 16 atuarão no acompanhamento a distância dos alunos e 8 realizarão 

atividades de revisão e atualização dos materiais didáticos, confecção de atividades pedagógicas online, 

participação em fóruns segundo temática específica, confecção de questionários avaliativos, entre outras 

atividades de tutoria. A distribuição dos tutores será realizada segundo demanda da Coordenação. 

4.2.6. A ausência do candidato selecionado no treinamento inicial e/ou em 2 reuniões de equipe, sem 

justificativa formalmente apresentada e aprovada pela Coordenação, torna o tutor passível de desligamento. 

4.2.7. Para os encontros presenciais nos polos UAB entre os tutores e os alunos, a serem realizados aos 

sábados das 08h às 17h, o tutor deverá ter disponibilidade para deslocamento no mesmo dia ou no dia 

anterior (sexta-feira) dependendo da distância da sede ao polo UAB sob sua responsabilidade, assim como 

disponibilidade para retorno no dia posterior (domingo) quando necessário. Vale destacar que o tutor deverá 

se planejar para seu deslocamento nesses encontros. 

4.2.8. O tutor a distância será avaliado periodicamente ao longo do curso pela Coordenação, ao final de cada 

disciplina, em função de sua participação e mediação. O tutor que não participar do treinamento inicial, não 

participar dos encontros presenciais planejados, não participar das reuniões de equipe ou não apresentar 

desempenho mínimo na interação com alunos (frequência e qualidade das mediações) poderá será desligado 

da tutoria. 

 

5.1 Tabela de pontuação 
1.FORMAÇÃO ACADÊMICA  PONTUAÇÃO POR 

TITULO 
MÁXIMO 

1.1 Aperfeiçoamento concluído nas áreas do curso * 1 2 

1.2 Especialização concluída nas áreas do curso * 10 10 

1.3 Mestrado em curso em áreas do curso * 10 10 

1.4 Mestrado concluído em áreas do curso * 20 20 

1.5 Doutorado em curso em áreas do curso * 20 20 

1.6 Doutorado concluído em áreas do curso * 40 40 

1.7 Especialização concluída em áreas afins do curso ** 5 5 

1.8 Mestrado em curso em áreas afins do curso ** 5 5 

1.9 Mestrado concluído em áreas afins do curso ** 10 10 
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1.10 Doutorado em curso em áreas afins do curso ** 10 10 

1.11 Doutorado concluído em áreas afins do curso ** 20 20 

2.PUBLICAÇÕES  PONTUAÇÃO POR 
ARTIGO  

MÁXIMO 

2.1 Artigo completo em revista indexada 4 20 

2.2 Trabalho completo em congresso 2 8 

2.3 Resumo em congresso  1 4 

2.4 Artigo em revista não científica  1 4 

 3.EXPERIÊNCIA DOCENTE  PONTUAÇÃO POR 
TEMPO 

MÁXIMO 

3.1 Número de meses de atuação como Professor em qualquer 
nível da Educação Básica e/ou Ensino Superior, nos últimos dez 
anos  

0,1/mês 6 

4. EXPERIÊNCIA EM EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA  PONTUAÇÃO POR 
CURSO 

MÁXIMO 

4.1 Aluno em Curso EaD (concluído) de graduação, 
aperfeiçoamento ou especialização em áreas do curso* com carga 
horária mínima de 180 horas  

4 8 

4.2 Aluno em Curso EaD (concluído) de graduação, 
aperfeiçoamento ou especialização em áreas afins do curso** 
com carga horária mínima de 180 horas 

2 4 

4.3 Tutor em Curso EaD (concluído) de graduação, 
aperfeiçoamento ou especialização em áreas do curso* com carga 
horária mínima de 180 horas. A atuação como tutor deve ter 
acontecido em pelo menos 75% do período do curso. 

8 16 

4.4 Tutor em Curso EaD (concluído) de graduação, 
aperfeiçoamento ou especialização em áreas afins do curso** 
com carga horária mínima de 180 horas. A atuação como tutor 
deve ter acontecido em pelo menos 75% do período do curso. 

4 8 

4.5 Professor ou coordenador em Curso EaD (concluído) de 
graduação, aperfeiçoamento ou especialização em áreas do 
curso* com carga horária mínima de 180 horas. A atuação como 
professor ou coordenador deve ter acontecido em pelo menos 
75% do período do curso. 

16 32 

4.6 Professor ou coordenador em Curso EaD (concluído) de 
graduação, aperfeiçoamento ou especialização em áreas afins do 
curso** com carga horária mínima de 180 horas. A atuação como 
professor ou coordenador deve ter acontecido em pelo menos 
75% do período do curso. 

8 16 

5. EXPERIÊNCIA ESPECÍFICA  PONTUAÇÃO EXTRA  MÁXIMO 

5.1 Tutoria em edição anterior do Curso EaD de Especialização em 
Informática em Saúde da UNIFESP. O desempenho qualificado 
pela coordenação da edição anterior será considerado na 2ª etapa 
dessa seleção. 

20 40 

 

* Áreas do curso: informática em saúde, informática biomédica, tecnologias em saúde, bioinformática. 

** Áreas afins do curso: cursos das ciências biológicas ou da saúde (biomedicina, biologia, educação física, 

enfermagem, farmácia, fisioterapia, fonoaudiologia, gerontologia, medicina, nutrição, obstetrícia, 
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odontologia, radiologia, saúde coletiva), das ciências exatas (análise de sistemas, bioengenharia, ciência da 

computação, computação científica, engenharia biomédica, engenharia de bioprocessos e biotecnologia, 

engenharia de computação, estatística, física, física computacional, matemática, química, sistemas de 

informação), das ciências humanas (administração, administração pública, administração hospitalar, 

hotelaria, serviço social) e das ciências agrárias (ciências biológicas). 

 
10. DO INÍCIO DAS ATIVIDADES  
 

O Curso de especialização tem previsão de início em 26/06/2017 e previsão de término em 30/11/2018. 

 

 


