
 

 

 

 

 
 
 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
MEC/SETEC 

 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA FLUMINENSE 

 
 

EDITAL Nº.  39 DE 19 DE JULHO DE 2011. 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA SELEÇÃO DE TUTORES 

DO PROGRAMA e-TEC BRASIL / IF FLUMINENSE 

 

A Reitora do Instituto Federal Fluminense, no uso de suas atribuições legais, torna 

pública a abertura das inscrições para o processo seletivo destinado à SELEÇÃO DE 

TUTORES, para o Curso Técnico em Segurança do Trabalho, na modalidade a 

distância, do programa Escola Técnica Aberta do Brasil (e -TEC Brasil), com atuação 

no IF Fluminense. 

 

I. DAS VAGAS 

1.1. As vagas oferecidas serão em número de 16, sendo 08 (oito) para tutoria a 

distância e 08 (oito) para tutoria presencial, destinadas ao atendimento dos alunos nos 

polos de Miracema – Escola Municipal Professora Sônia do Amaral Torres, Quissamã 

– campus do IF Fluminense, Cabo Frio – campus do IF Fluminense e Casimiro de 

Abreu - SEMED/NTE, de acordo com calendário do curso.  

Quadro Geral de Vagas  

Polo de Apoio Presencial Número de 

vagas 

Tutoria Presencial Tutoria a distância 

Casimiro de Abreu 4 2 2 

Cabo Frio 4 2 2 

Miracema 4 2 2 

Quissamã 4 2 2 

Total Geral 16 8 8 

 

 

 



 

 

 

 

II. DA ATUAÇÃO 

2.1. Caberá ao Tutor orientar e acompanhar, em seus estudos, os estudantes do 

Curso Técnico em Segurança do Trabalho na modalidade a distância, sob a 

coordenação dos professores-pesquisadores dos componentes curriculares do 

referido curso. 

2.2. A carga horária semanal dos tutores será de 20h. 

 

III. DOS REQUISITOS PARA INSCRIÇÃO 

3.1. Poderá se inscrever no processo seletivo aquele que preencha os requisitos e 

critérios especificados abaixo: 

• ter cursado Ensino Médio completo ou equivalente, com experiência mínima de 01 

(um) ano de magistério; 

• ter habilidade para utilizar computadores com sistema operacional Windows ou 

Linux; 

• ter disponibilidade para atendimento aos alunos no sistema de tutoria do IF 

Fluminense. 

 

IV. DA FUNÇÃO 

4.1. São atribuições do tutor: 

• exercer as atividades típicas de tutoria a distância ou presencial; 

• assistir aos alunos nas atividades do curso; 

• mediar a comunicação de conteúdos entre o professor e os cursistas; 

• apoiar o professor do componente curricular nas atividades do curso; 

• acompanhar as atividades propostas no ambiente virtual de aprendizagem 

(AVA); 

• coordenar as atividades presenciais; 

• elaborar os relatórios de regularidade dos alunos; 

• estabelecer e promover contato permanente com os alunos; 

• aplicar e corrigir as avaliações conforme orientação dos professores; 

• elaborar os relatórios de desempenho dos alunos nas atividades; 

• participar das reuniões semanais com os professores; 

• cumprir as demais atribuições previstas na Resolução nº. 36 FNDE/CD de 13 

de julho de 2009. 

 

 

 



 

 

 

 

V. DA INSCRIÇÃO 

5.1. O interessado deverá fazer sua inscrição no período de 19 de julho a 29 de julho 

de 2011, em um dos seguintes locais: Coordenação de Educação a Distância , no IF 

Fluminense, rua Dr. Siqueira, 273, parque Dom Bosco, Campos dos Goytacazes/RJ, 

campus Campos-Centro, Bloco A, Sala 141, de 14h às 19h; ou Casa da Educação , 

Praça Ary Parreiras nº. 6 – Praça das Mães, Miracema/RJ, de 8h às 12h, com Aline 

Samel; ou SEMED/NAPE (Secretaria Municipal de Educação/Núcleo de Apoio ao 

Profissional da Educação), Rua Padre Francisco Maria Talles nº. 570, Mataruna, 

Casimiro de Abreu/RJ, de 9h às 17h; ou ainda nos campi do IF Fluminense 

relacionados a seguir:  

• campus Itaperuna, na recepção, das 9h às 19h, de segunda a sexta, exceto 

feriados; 

• campus Quissamã, no Registro Acadêmico, das 14h às 20h, com Rogério 

Frade, de segunda-feira a sexta-feira, exceto feriados; 

• campus Cabo Frio, no Registro Acadêmico, das 14h às 19h, de segunda-feira a 

sexta-feira, exceto feriados; 

• campus Macaé na D.E.P (Diretoria de Ensino e Pesquisa), das 9h às 17h, de 

segunda-feira a sexta-feira, exceto feriados, 

apresentando pessoalmente, ou por terceiros, envelope contendo a seguinte 

documentação: 

• cópia de Certificado de Conclusão de Ensino Médio ou equivalente; 

• Curriculum Vitae simplificado, contendo nome, endereço, telefone, e-mail, formação 

acadêmica, dados pessoais e experiência acadêmica dos últimos dois anos; 

• comprovantes das atividades descritas no Curriculum Vitae, sobretudo da 

experiência de magistério; 

• cópia do documento de identidade e CPF; 

• cópia da documentação comprobatória da formação e ficha de inscrição, 

encadernados com espiral e sobrecapas em PVC flexível e transparente, no formato 

A4. Utilizar como primeira folha a ficha de inscrição, constante no Anexo I  deste edital, 

disponibilizado no Portal do IF Fluminense – www.iff.edu.br. 

5.2. A relação dos candidatos inscritos será divulgada no site do IF Fluminense 

(www.iff.edu.br), a partir das 19 horas do dia 01 de agosto de 2011 . 

 

VI. DA SELEÇÃO 

6.1. A seleção constará de três etapas subsequentes: a primeira, constituída de 

análise do Curriculum Vitae de todos os inscritos, em que serão selecionados um total 



 

 

 

 

de 16 (dezesseis) candidatos para a tutoria presencial e 16 (dezesseis) para a tutoria a 

distância, sendo 8 (oito) optantes por cada um dos polos constantes deste edital; a 

segunda, constituída de uma capacitação em tutoria a distância, oferecida pelo IF 

Fluminense (eliminatória e classificatória) e a terceira, constituída de entrevista oral 

e/ou escrita dos candidatos selecionados na segunda etapa. 

6.1.1. A classificação referente à análise de currículo será feita considerando os 

seguintes itens: 

a) Tempo de experiência no magistério da educação básica: 01 (um) ponto por ano ou 

fração, desde que não inferior a 01(um) semestre letivo. Destina-se a este quesito a 

pontuação máxima de dez pontos; 

b) tempo de experiência profissional, fora do magistério, na área de Segurança do 

Trabalho: 01 (um) ponto por ano ou fração, desde que igual ou superior a um 

trimestre. Destina-se a este quesito a pontuação máxima de dez pontos; 

c) experiência em EaD: 01 (um) ponto por ano ou fração. Destina-se a este quesito a 

pontuação máxima de dez pontos; 

d) formação na área de Segurança do Trabalho ou Saúde do Trabalhador, em 

instituição reconhecida pelo MEC. Destina-se a este quesito a pontuação de 10 (dez) 

pontos; 

e) formação na área de informática, telecomunicações, análise de sistemas e 

desenvolvimento de software em instituição reconhecida pelo MEC. Destina-se a este 

quesito a pontuação de 10 (dez) pontos; 

f) cursos de qualificação na área de informática, com no mínimo 20 horas, concluídos 

há, no máximo, 2 anos: 01(um) ponto por curso. Destina-se a este quesito a 

pontuação máxima de 05 (cinco pontos); 

g) formação em Licenciatura, em instituição reconhecida pelo MEC. Destina-se a este 

quesito a pontuação de 05 (cinco) pontos. 

 

Observação: A relação dos candidatos selecionados na primeira etapa será divulgada 

no Portal do IF Fluminense (www.iff.edu.br), a partir das 19 horas do dia 04 de 

agosto de 2011 , indicando o calendário, programação e local do curso de capacitação 

em tutoria a distância (previsão de encontro presencial para 08 ou 09 de agosto de 

2011). Os candidatos classificados no curso de capacitação deverão comparecer às 

entrevistas em local a ser divulgado, obedecendo a cronograma apresentado após a 

conclusão do curso de capacitação. 

 



 

 

 

 

 6.2. Só caberá recurso referente à análise de currículo. Os recursos deverão ser 

protocolados no dia 05 de agosto de 2011 , das 10h às 18h, no protocolo geral da 

reitoria do IF Fluminense ou no setor de protocolo de um dos campi participantes 

deste edital. O resultado dos recursos será divulgado no portal do IF Fluminense, no 

dia 06 de agosto de 2011 , a partir das 18h (www.iff.edu.br). 

 

VII. DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE 

7.1. Na ocorrência de candidatos com igual número de pontos, o desempate se dará 

levando-se em consideração os seguintes critérios, nesta ordem: 

1º.) candidato com maior idade; 

2º.) pontuação conforme estabelecido no item 6.1.1., letra d, da Análise de Currículo; 

3º.) maior pontuação no curso de capacitação constante na segunda etapa da 

seleção; 

4º.) maior pontuação na entrevista; 

5º.) persistindo o empate, o desempate ocorrerá pela maior disponibilidade de horário 

para atuação no programa. 

 

VIII. DA DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS 

8.1. A classificação final dos candidatos será publicada no dia 31 de agosto de 2011, 

a partir das 18h, no site www.iff.edu.br, afixada na Coordenação de Educação a 

Distância do IF Fluminense, nos campi Itaperuna, Cabo Frio, Quissamã e Macaé. 

8.2. Os candidatos selecionados para as vagas de tutoria do Curso Técnico em 

Segurança do Trabalho serão chamados de acordo com a ordem de classificação e 

em conformidade com a opção (presencial ou a distância) feita no ato da inscrição.  

 

IX. DA VALIDADE 

9.1. O prazo de validade deste processo seletivo será de 01 (um) ano, podendo ser 

prorrogado por mais 01 (um) ano, a contar da data de divulgação do resultado. 

 

X. DA COMISSÃO EXAMINADORA 

10.1. A comissão examinadora será composta pelo Coordenador de EaD do IF 

Fluminense, Coordenador Geral do Programa e-TEC Brasil, Coordenador Adjunto do 

Programa e-TEC Brasil e pelo Coordenador do Curso Técnico em Segurança do 

Trabalho – modalidade a distância. 

 

 



 

 

 

 

XI. DA REMUNERAÇÃO 

11.1. A bolsa, paga pelo FNDE (Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação), é 

de R$ 765,00 (setecentos e sessenta e cinco reais), enquanto o tutor exercer a função, 

de acordo com a Resolução CD/FNDE Nº. 18, de 16 de junho de 2010. 

11.2. A remuneração terá início a partir da oferta dos componentes curriculares 

previstos na matriz do curso e em conformidade com o calendário letivo. 

 

XII. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

12.1. Não serão aceitas as inscrições que forem encaminhadas fora do prazo. 

12.2. De acordo com a Resolução/FNDE/CD/Nº. 36, Art. 8º. Inciso II, parágrafos 2º. e 

3º. de 13 de julho de 2009: 

a) o período de concessão das bolsas, a depender da duração do curso ou projeto em 

desenvolvimento, será de até 02 (dois) anos, podendo ser por tempo inferior ou 

mesmo sofrer interrupção, desde que justificada; 

b) a renovação das bolsas poderá ocorrer após o prazo de que trata o item anterior, a 

partir de avaliação de desempenho do tutor, realizada pela equipe de coordenação do 

programa. 

12.3. Os casos omissos serão analisados pela Pró-reitoria de Ensino em conjunto com 

a Comissão Examinadora. 

 

Campos dos Goytacazes, 19 de julho de 2011. 

 

 

_______________________________ 

Fabíola de Amerio Ney Silva 

Pró-reitora de Ensino do IF Fluminense 

 

 

___________________________________ 

Cibele Daher Botelho Monteiro 

Reitora do IF Fluminense 

 
 

 
 



 

 

 

 

 
 
 

 
ANEXO I 

 
 
 

FICHA DE INSCRIÇÃO 
 
 
 
 

NOME: _______________________________________________________________ 

RG: ______________________________ ÓRGÃO EXPEDIDOR: ________________ 

CPF: _____________________________ 

DATA DE NASCIMENTO: ______ / ______ / ______ 

TELEFONE PARA CONTATO: ____________________________________________ 

E-MAIL: ______________________________________________________________ 

 

OPÇÃO DE TUTORIA: 

(   ) PRESENCIAL 

(   ) A DISTÂNCIA 

 

OPÇÃO DE POLO: 

(  ) CABO FRIO    (  ) CASIMIRO DE ABREU  (  ) MIRACEMA  (  ) QUISSAMÃ 

 

DISPONIBILIDADE DE HORÁRIO DE ATUAÇÃO: 

 SEGUNDA TERÇA QUARTA QUINTA SEXTA SÁBADO DOMINGO 

MANHÃ        

TARDE        

NOITE        

 

 

DATA DE ENTREGA: ______ / ______ / ______ 

 

 

 

__________________________________________ 

 

Assinatura 


