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PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO DE TUTORES À DISTÂNCIA 

 
O Coordenador da UAB na UFBA, no uso de suas atribuições legais e de acordo com as 
disposições da legislação pertinente, em parceria com os municípios participantes do 
Sistema Universidade Aberta do Brasil – UAB, faz saber, pelo presente Edital, as normas 
do processo de seleção de Tutores à Distância para o Curso de Licenciatura em 
Matemática a Distância. 
I. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
1. A presente seleção de tutores será regida por este Edital e será realizado pelo 
Escritório da UAB na UFBA, localizado no ISP, Campus Universitário de Ondina, Pavilhão 
4, Av. Ademar de Barros, s/n, 40.170-110, Salvador, BA. 
2. Área: Tutoria a Distância para o Curso de Licenciatura em Matemática a Distância. 
II. DAS VAGAS 
Serão ofertadas 10 (dez) vagas para Tutores a Distância que atuarão, em conjunto com o 
Escritório da UAB na UFBA, os professores especialistas da UFBA, os Coordenadores 
dos Pólos e os tutores presenciais, na execução do Curso de Licenciatura em Matemática 
a Distância, que será oferecido nos seguintes Pólos de Apoio Presencial/Municípios: Bom 
Jesus da Lapa, Camaçari, Ipupiara, Itamaraju, Itapicuru, Jacaraci, Lauro de Freitas, 
Mundo Novo, Paratinga e Simões Filho. 
III. DO CARGO 
1. Cargo: Tutor a Distância. 
2. Carga horária: 20 horas semanais. 
3. Valor da bolsa mensal: R$600,00 (seiscentos reais), sem incidência de qualquer tipo de 
imposto ou tributo. 
4. Requisitos Básicos: 
4.1. Ser graduado na área de Matemática ou área afim, ou qualquer graduação com pós-
graduação na área de Matemática. 
4.2. Ter habilidade e conhecimentos para usar computadores em atividades educacionais 
através de Internet, correio eletrônico (e-mail), fórum de discussão e bate-papo (chat). 
4.3. Ter experiência comprovada de, no mínimo, 1 (um) ano no magistério. 
4.4. Dispor de pelo menos 04 horas diárias (20 horas semanais), podendo as atividades 
serem desenvolvidas de segunda-feira a sábado, de acordo com agenda a ser definida 
pelo Coordenador do Curso. 
4.5. Ter disponibilidade de horários, dentro de sua carga horária, para atender no turno 
noturno se assim for requerido. 
4.6. Ser brasileiro nato ou naturalizado. 
4.7. Estar quite com as obrigações eleitorais e militares. 
IV. DA DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES 
1. Os tutores a distância serão responsáveis pelas intermediações necessárias ao 
processo ensino/aprendizagem através de contatos entre a equipe de docentes do curso, 
os tutores presenciais e os alunos dos Pólos, ou outra atividade eventualmente 
programada a partir de alguma demanda específica. 
2. Os tutores a distância contarão com acompanhamento pedagógico da equipe dos 
professores especialistas da UFBA, integrantes do corpo docente do curso e do suporte 
logístico do escritório da UAB na UFBA. 



3. Os tutores a distância deverão interagir com os tutores presenciais e com os alunos 
através do ambiente virtual do curso. 
4. Os tutores a distância poderão propor atividades extras (presenciais ou on-line), 
juntamente com os professores, em função das necessidades dos alunos. 
5. Os tutores a distância darão apoio aos professores no acompanhamento dos tutores 
presenciais. 
6. Os tutores a distância darão apoio aos professores na correção das atividades 
avaliativas. 
7. Os tutores a distância deverão participar de reuniões previamente agendadas, 
presenciais ou virtuais, com Professores Especialistas, Coordenação do Curso, 
Coordenação da UAB na UFBA e Coordenações dos Pólos. 
V. DAS INSCRIÇÕES 
1. Período: 15/5/2008 – 30/05/2008 
2. O candidato deverá entregar o curriculum vitae no formato do formulário próprio, 
disponível no site www.uab.ufba.br, acompanhado dos documentos comprobatórios, na  
coordenação do Curso de Licenciatura em Matemática a Distância, localizada no Instituto 
de Matemática da UFBA, Campus Universitário de Ondina, Av. Adhemar de Barros, s/n, 
Salvador, BA. 
VI. DA SELEÇÃO 
O processo seletivo será realizado em duas etapas:  
1. Primeira etapa (eliminatória): seleção curricular com nota de 0 (zero) a 10 (dez). 
1.1. A seleção curricular será efetuada através da análise do currículo e dos documentos 
comprobatórios por uma Comissão formada pelo Coordenador e dois professores 
integrantes do Colegiado do Curso, não cabendo recurso. 
1.2. Serão selecionados os 20 (vinte) melhores candidatos com nota igual ou superior a 7 
(sete)  
2. Segunda etapa (eliminatória/classificatória): participação/aprovação no Curso de 
Formação de Tutores para Atuação no Curso de Licenciatura em Matemática a Distância 
da UAB/UFBA. 
2.1. Os 20 (vinte) selecionados na primeira etapa participarão do Curso de Formação de 
Tutores para Atuação no Curso de Licenciatura em Matemática a Distância da 
UAB/UFBA, sendo que serão considerados aprovados os candidatos que obtiverem uma 
média final igual ou superior a 7 (sete) no processo de avaliação do mesmo. 
2.2. Serão selecionados como Tutores a Distância os 10 (dez) primeiros classificados com 
base nas médias finais obtidas em uma escala de notas de 7 (sete) até 10 (dez), sendo 
que os demais aprovados poderão ser convocados posteriormente para eventuais 
substituições ou novas vagas que forem criadas. 
VII. DO CURSO DE CAPACITAÇÃO 
O Curso de Formação de Tutores para Atuação no Curso de Licenciatura em Matemática 
a Distância da UAB/UFBA terá duração de três meses com carga horária total de 200 
horas compreendidas entre: (i) atividades presenciais: 24 horas (3 encontros presenciais 
de 8 horas cada); (ii) atividades realizadas a distância: 176 horas (atividades práticas 
desenvolvidas no ambiente virtual, no intervalo entre os encontros presenciais). O início 
do curso está previsto para o dia 4 de julho de 2008. Os demais detalhes e informações 
sobre esse curso estão disponíveis em www.uab.ufba.br.  
VIII. DA DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS 
O escritório da UAB na UFBA divulgará a lista dos tutores selecionados a partir do dia 20 
de junho de 2008, no site www.uab.ufba.br.  
IX. DA ADMISSÃO 
1. O tutor a distância será admitido na medida da implantação do curso nos pólos. 
2. O candidato aprovado deverá preencher ficha de cadastro e assinar o Termo de 
Compromisso. 



3. O candidato que não cumprir as exigências do item anterior será automaticamente 
desclassificado. 
4. O candidato não poderá acumular mais de uma bolsa de acordo com a Lei Federal No 
11.273, de 06/02/2006. 
X. DA DOCUMENTAÇÃO PARA ADMISSÃO 
- Curriculum Vitae. 
- Cópia autenticada do diploma devidamente registrado para os candidatos de nível 
superior (frente e verso). 
- Carteira de Identidade/RG e CPF – cópias frente e verso, autenticadas. 
- Dois retratos 3x4 coloridos. 
XI. DISPOSIÇÕES FINAIS 
1. Se o tutor a distância não cumprir os itens listados na seção IV, DA DESCRIÇÃO DAS 
ATIVIDADES, a sua bolsa poderá ser cancelada. 
2. A constatação de qualquer irregularidade na documentação implicará a 
desclassificação do candidato, a qualquer tempo, sem prejuízo das medidas legais 
cabíveis. 
3. Em caso de cancelamento da bolsa de Tutor a Distância, será convocado o próximo 
candidato da seqüência de classificação. 

 
 

Salvador, 14 de maio de 2008. 
 

Paulo de Arruda Penteado Filho 
Coordenador da UAB na UFBA 


