MINISTERIO DA EDUCA<;AO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
INSTITUTO DE SAUDE COLETIVA

Edital No. 06/2018
Edital para a Sele~ao de Tutores em Educa~ao a Distancia para o Curso de
Especializa~ao em Saude Coletiva com concentra~ao em Monitoramento, Avalia~ao
e lnforma~oes Estrategicas na modalidade EAD

1. PREAMBULO
0 Instituto de Saude Coletiva (ISC) da Universidade Federal da Bahia (UFBA) por meio
de instrurnento de coopera91io com a Coordenayao do Departamento de Monitoramento e
Avalia91io (DEMAS) do Ministerio da Saude, estabelece e toma publica a norma do
processo seletivo para o preenchimento de ate 15 (quinze) vagas para Tutores em
Educa~ao a Distancia para atuarem no Curso de Especializa~ao em Saude Coletiva
com concentra~ao em Monitoramento, Avalia~ao e Informa~oes Estrategicas, na
modalidade EAD oferecido pelo ISCIUFBA, em conformidade com as Normas
Complementares para Cursos de P6s-Graduayao Jato sensu de 28/02/2011 (Resoluyao
01/2011) do Conselho Academico de Pesquisa e Extensao da UFBA. 0 referido Curso de
Especializayao teni carga honiria de 374 horas distribuidas ao longo de 12 meses e sera
realizado nos periodos letivos de 2018/2019 com apoio da Net-Escola de Saude Coletiva
(NET-ESCOLA) do ISC/UFBA. Cada tutor(a) acompanhara por todo o Curso urn grupo
de 20 a 25 alunos.
1.1. 0 Projeto do Curso de Especializas;ao e os requisites para a sele91io de candidates as
vagas de Tutores foram aprovados em Reuniao da Congregayao do ISC/UFBA em 18 de
junho de 2018 .
1.2. 0 processo seletivo de Tutores sera realizado por Comissao de Sele91io composta de
dois docentes designados pela Dire91io do ISC/UFBA.
1.3. Este Edital e informayoes sobre o Curso podem ser obtidos nos sitios eletronicos do
ISC www.isc.ufba.br, da NET-ESCOLA http://www.net-escola.ufba.br e na Secretaria do
Curso, sito a Rua Basilio da Gama s/n, Campus Universitario, Canela, Salvador, Bahia,
Brasil, CEP: 40110-040, tels.: (71)3283-7426, e-mail: cursotutoresavalia@gmail.com
1.4. Os tutores que atuarao no Curso de Especializayao EAD tern suas atribui9oes
basicas definidas de acordo como que se descreve no Anexo I deste Edital.

2. DA INSCRI~AO
2.1. Poderao se inscrever no processo seletivo de Tutores em Educa91io a Distancia, os
profissionais de saude com nivel de escolaridade superior e experiencia em docencia e/ou
atuas;ao em servi9o na area de monitoramento e avalia91io em saude, sendo desejavel
experiencia comprovada em tutoria de curso a distancia.
2.2.
As inscris;oes para a sele<;:ao de Tutores sao gratuitas e incluirao:

0 preenchimento completo e o envio exclusivamente via internet, conforme se indica,
do
formuhirio
de
inscn~ao
disponivel
em
https://docs.google.com/forms/d/e/1 FAipQLScsttQ1 A H7Da2BZITP 5km812VnyOSjcxg4j6H9QDOKn
Vdg/viewform

2.3.Envio para a Secretaria do Curso para o e-mail: cursotutoresavalia@gmail.com dos
seguintes documentos em c6pia eletronica:
a. Termo de Compromisso assinado pelo(a) candidato(a) comprometendo-se com a
dedicayao aos estudos e participa9ao nas atividades do Curso (modelo disponivel em
http://www .net-escola. ufba. br);
b. C6pia do Diploma de Curso de

Gradua~ao;

c. C6pia de CPF e documento de identidade (RG) com foto;
d. Curriculum Vitae feito na Plataforma Lattes (disponivel em http://lattes.cnpq.br );

e. Comprova9ao de experiencia em docencia na area de avalia9ao e ou de atuayao em
servi9o na area de avalia9ao em saude;
f. Comprovayao de experiencia na tutoria de outros cursos a distancia (caso se aplique );

g. Comprovayao de experiencia em pesquisa em avalia9ao em saude (caso se aplique);
h. Disponibilidade de 10 (dez) horas semanais;

i. Ter acesso a internet de alta velocidade, apresentar, assinado, o Termo de
Responsabilidade e Concordancia presente no Anexo V;
j. Se servidor publico, apresentar declarayao de acumula9ao de cargos e teto
remunerat6rio constitucional (Anexo IV);
2.4. A inscri9ao somente sera homologada pela Comissao de Sele9ao se a documenta9ao
acima estiver completa, se o candidato preencher os requisitos especificados neste Edital
e se for enviada no prazo definido no Cronograma (Anexo II).
2.5. O(A) candidato(a), ao apresentar a documentayao requerida, se responsabilizara pela
veracidade de todas as informayoes prestadas e documentos comprobat6rios dessas
informayoes poderao ser sol icitados a qualquer tempo pela Comissao de Sele9ao e
Coordenayao do Curso.
3. DO PROCESSO SELETIVO
0 processo seletivo de Tutores em Educa9ao a Distancia sera realizado por Comissao de
Sele9ao composta de dois docentes designados pela Dire9ao do ISCIUFBA e incluira as
seguintes etapas:
3.1 Primeira etapa - analise curricular (eliminat6ria e classificat6ria). Nessa etapa os
candidatos serao classificados em fun9ao da pontua9ao obtida da aplicayao dos criterios
apresentados no Anexo III deste Edital.
3.1.1 Serao selecionados na primeira etapa, em ordem decrescente de classificayao, ate
30 (trinta) candidatos para participarem da segunda etapa descrita a seguir.
Documentos comprobat6rios das informay5es prestadas no Curriculum vitae poderao ser
solicitados pela Comissao de Sele9ao.
3.2 Segunda etapa - participa9ao com aproveitamento satisfat6rio no Curso de
Extensao de Capacita~ao de Tutores em Educa~ao a Distancia (eliminat6ria e
classificat6ria). Este curso de extensao sera realizado em conformidade com as Normas
Complementares para Cursos de P6s-Gradua9ao Lata Sensu de 28/02/2011 (Resoluyao
01 /2011) do Conselho Academico de Pesquisa e Extensao da UFBA.

3.2.1 0 Curso teni carga honiria de 17 horas e demandani dedica<;:ao minima de 06 (seis)
horas semanais.
3.2.2 Este Curso de Extensao sera oferecido na modalidade a distancia, com uma oficina
presencia! em Salvador, o que exigira dos participantes conhecimentos basicos de
informatica, de navega<;:ao web, alem de acesso a internet.
3.2.3 Serao considerados(as) aprovados(as) os(as) alunos(as) desse Curso de Extensao
que obtiverem media das avalia<;:oes igual ou superior a 5,0 (cinco).
3.2 Na terceira etapa (classificat6ria), os candidatos serao chamados, em ordem de
classifica<;:ao para a realiza<;:ao de entrevista que podera ser presencia! ou via Skipe.
3.3 A sele-rao final de Tutores sera realizada com base na media das notas obtidas nas
tres etapas descritas, classificando-se os(as) candidatos(as) em ordem decrescente da
media final para o preenchimento das vagas de acordo com o nllinero de alunos
matriculados no Curso de Especializa<;:ao.
3.4 Em qualquer das etapas e para a sele<;:ao final, sera utilizado o criterio de maior
titula<;:ao senso estrito para desempate, ressalvadas as normas legais que regem a materia.
3.5 Havendo desistencias, serao chamados os candidatos aprovados seguindo-se a ordem
de classifica<;:ao.
3.6 Os candidatos que obtiverem aprova<;:ao final no processo seletivo de Tutores serao
convidados para atuar como Tutores no Curso de Especializa-rao em Sande Coletiva
com concentra-rao Monitoramento, Avalia-rao e Informa-roes Estrategicas na
modalidade EAD.
3. 7 Os Tutores selecionados deverao ter disponibilidade para participar de oficinas e
momentos presenciais em Salvador de acordo com as necessidades do Curso de
Especializa<;:ao. Excepcionalmente, e para os tutores selecionados residentes fora do
Estado da Bahia, os momentos presenciais referidos poderao ser acompanhados por
videoconferencia.
3.8 0 desenvolvimento das atividades dos Tutores no Curso se dara sob a forma de
presta<;:ao de servi<;:os nao constituindo esta, qualquer vinculo funcional com as
institui<;:oes envolvidas.
4. DA CARGA HOIURIA E REMUNERA<;AO
4.1 Os tutores selecionados farao jus a uma remunera<;:ao no valor de R$ 2.000,00 (Dois
mil reais) mensais.
4.2 0 tutor selecionado devera cumprir 10 (dez) horas semanais, de acordo com a
programa<;:ao de cada modulo do curso, definida pela Coordena<;:ao do mesmo, sendo que
sua atua<;:ao nao implicara em vinculo empregaticio com a UFBA.

5. DA VIGENCIA
5.1 0 contrato a ser firmado como Tutor tera vigencia de 12 (doze) meses a contar da sua
assinatura.

6. DOS RECURSOS
6.1 Requerimentos de reconsidera<;:ao e de recursos (estes ultimos so mente por vicio de
forma) serao acolhidos se interpostos no prazo de 24 (vinte e quatro) horas a partir da
divulga<;:ao dos resultados do processo seletivo, enviados por documento assinado

somente em meio eletronico, para o endere90 da Secretaria do Curso com exposi9ao de
motivos.
6.2 A Comissao de Sele9ao teni o prazo de 24 (vinte e quatro) horas para apreciar os
requerimentos e emitir parecer.

7. DAS DISPOSI(:OES FINAlS
7.1Seni desclassificado e automaticamente excluido do processo seletivo e do Curso, o
candidato que:
7.1.1 Prestar declarayoes ou apresentar documentos falsos em quaisquer das etapas da
sele9ao.
7.1.2 Nao apresentar toda a documenta9ao requerida nos prazos e condi96es estipulados
neste Edital.
7.1.3 Nao cumprir satisfatoriamente com os requisitos da capacita<;:ao e das atividades
como Tutores.
7.2 A docurnenta9ao e as informa96es dos candidatos permanecerao sob a guarda da
NET-ESCOLA/ISC que as utilizani exclusivamente para fins que se estabelecem neste
Edital assegurando-se sigilo e confidencialidade.
7.3 Casos omissos deste Edital serao resolvidos pela Comissao de Sele9ao, Coordenayao
do curso e pela Dire9ao do ISCIUFBA.
7.4 Ao inscrever-se no processo seletivo o(a) candidato(a) reconhece e aceita as normas
estabelecidas neste Edital.

Salvador, 04 de julho de 2018.

,J
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JXlcione Brasileiro Oliveira Cunha
Coordenadora do Curso de Especializayao

~~ /JM/}

Isabela Cardoso de Matos Pinto
Diretora ISCIUFBA

ANEXO I -ATRIBUI<;OES DO TUTOR
a) Participar das oficinas de treinamento e orientavao preparat6ria para o exercicio da
fun<;:ao;
b) Apropriar-se dos programas e do curso de especializavao de modo a mediar
efetivamente as discussoes nos f6runs e avaliar o grupo de cursistas sob sua
responsabilidade;
c) Seguir a orienta<;:ao e interagir com a equipe pedag6gica do Curso;
d) Acompanhar e estimular a interavao e dirimir as duvidas dos cursistas nas atividades
realizadas atraves do Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), certificando-se de que
tenham sido sanadas;
e) Orientar os estudantes na busca das informa<;:oes necessarias para a construvao do
conhecimento e para o alcance da sua autonomia;
f)

Promover a realiza<;:ao, com pontualidade, das atividades previstas para o grupo de
estudantes sob sua responsabilidade;

g) Aplicar os instrumentos de avaliavao processual aos cursistas, observando a participayao
e compromisso deles com a propria aprendizagem, identificando as dificuldades e
registrando no prazo o que for necessaria (atividades dos alunos, frequencia, relat6rios
etc.) de acordo com as necessidades do Curso;
h) Atender aos principios eticos nas interav5es com os cursistas e profissionais da equipe
do Curso.

ANEXO II - CRONOGRAMA DO PROCESSO SELETIVO DE TUTORES PARA 0
CURSO DE ESPECIALIZA<;AO EM SAUDE COLETIV A COM CONCENTRA<;AO
EM MONITORAMENTO, AVALIA<;AO E INFORMA<;OES ESTRATEGICAS NA
MODALIDADE EAD

ETAPA

DATA/
PERiODO

OBSERVACOES
Ver em www.isc.ufba.br e
www.netescola.ufba.br e
apex.orq.br

Divulgac;ao do Edital de Selec;ao de
lfutores

04/07/2018

Periodo de inscric;ao para selec;ao

04 a 22/07/2018

Divulgac;ao da homologac;ao das
inscric;oes

Ver em www.isc.ufba.br e
Ate 24/07/2018 www.netescola.ufba.br e
http://www.faQex.ora.br

P. Etapa- Pontuac;ao de curricula
vitae

24 a 30/07/2018

Ate as 23h59min do dia
22/07/2018

Homologac;ao e divulgac;ao do
resultado da primeira etapa da
selec;ao

31/07/2018

2a Etapa - Formac;ao curse de
utores

01 a 24/08/2018

Realizac;ao das entrevistas

Plataforma Moodie segundo
27 a 31/08/2018 orientac;oes em
www.netescola.ufba.br

Homologac;ao e divulgac;ao do
resultado final da selec;ao de Tutores
Recurso ao resultado final
Data provavel de inicio do curse de
~specializac;ao

~er em www.isc.ufba.br e
www.netescola.ufba.br fapex

~er em www.isc.ufba.br e

03/09/2018

www.netescola.ufba.br
faoex.ora.br

04 e 05/09/2018 Secretaria do Curse
10/10/2018

ANEXO III- SELE<";AO PARA 0 CURSO DE ESPECIALIZA<";AO EM SAUDE
COLETIVA COM CONCENTRA<";AO EM MONITORAMENTO, AV ALIA<";AO E
INFORMA<";OES ESTRATEGICAS NA MODALIDADE EAD

Item

Quantidade
maxima de
titulos

Valor
unitario

PontuaQao
maxima

Doutorado ou Mestrado em Saude
Coletiva .

2

1,5

3,0

Residencia
Multiprofissional
em
Saude da Familia ou Planejamento e
Gestao,
outra
atim
ou
EspecializaQao em Saude Coletiva
ou Saude Publica com enfase em
AvaliaQao em Saude.

2

1,0

2,0

Experiencia comprovada na tutoria
pe cursos a distancia.

1

1,0

1,0

Experiencia comprovad a na atuaQao
em serviQos na area de AvaliaQao
em saude

1,5

1,0

1,5

Experiencia
comprovada
na
docencia na area de AvaliaQao em
saude

1,5

1,0

1,5

Experiencia
comprovada
em
pesquisa na area de AvaliaQao em
~ au de

1

1,0

1,0

rrotat

10,0

ANEXOIV-DECLARA~AO

Declaro, para fins do contido nos incisos XVI e XVII do art. 37 da Constitui9ao da Republica
Federativa do Brasil, que:
( ) Percebo aposentadoria relativa ao cargo de _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
pertencente a estrutura do 6rgao - - - - - - - - - - ( ) NAO MANTENHO outro vinculo empregaticio em carater permanente ou temponirio
com qualquer entidade publica federal, estadual, ou municipal, que impe9a minha
admissao ao quadro de pessoal da Funda9ao de Apoio a Pesquisa e a Extensao - FAPEX,
. Caso venha a assumir
na fun9ao de
vinculo nestas condi9oes, assumo o compromisso de comunicar esta Funda9ao, no prazo
maximo de 5 (cinco) dias.
( ) MANTENHO vinculo publico, exercendo o cargo de _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _
pertencente a estrutura do 6rgao
, sujeito(a) a carga horaria de
horas semanais, que cumpro nos dias e horarios abaixo descriminados e
conforme declara9ao anexa expedida por - -- - - - - - - - - - - - - - - e DECLARO, para os devidos fins, que a soma da remunera9ao (salario bruto),
retribui9oes ou quaisquer outras vantagens, recebidas por mim, nao excede,
mensalmente, o maior valor recebido pelo funcionalismo publico federal, nos termos do
artigo 37, XI, da Constitui9ao Federal, que representa na data de hoje o valor de R$
33.763 ,00 (trinta e tres mil, setecentos e sessenta e tres reais).
Firmada a presente declara9aO, sujeito-me as Sall90es cabiveis a especie.

Locale data

(NOME DO DECLARANTE)

ANEXO V- TERMO DE RESPONSABILIDADE E CONCORDANCIA

Declaro que tenho ciencia de que a fun<;ao

a qual

concorro exige realiza<;ao de a<;oes a

distancia em Ambiente Virtual de Aprendizagem, necessitando dispor de acesso

a Internet em

alta velocidade e desenvolver as atividades remotamente, conforme o disposto no Edital n. 0
06/2018, do Instituto de Saude Coletiva da Universidade Federal da Bahia, no Curso de
Especializa<;ao em Saude Coletiva com concentra<;ao em Monitoramento, Avalia<;ao e
Informa<;oes Estrategicas, na modalidade EAD

---------------------de - - -- -- -- -- - - - - de - - -- -- -

Assinatura do( a) Candidato(a)
CPF xxx.xxx.xxx-xx

