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EDITAL N° 003/2017/UNA-SUS/UFSC  
 

PROCESSO SELETIVO DE TUTORES PARA O  

CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM ATENÇÃO BÁSICA 

 
 
 

O comitê gestor do Curso de Especialização na Atenção Básica, no uso de suas atribuições 

legais, torna pública a abertura das inscrições e as normas que regerão o processo seletivo para 

a contratação de TUTORES DE ENSINO À DISTÂNCIA no referido curso oferecido pelo 

Departamento de Saúde Pública do Centro de Ciências da Saúde da Universidade Federal de 

Santa Catarina - UFSC. 

 
 

1. DA ESPECIFICAÇÃO 
 

1.1. DO TUTOR A DISTÂNCIA 
 
1.1.1. DAS ATRIBUIÇÕES 

O tutor a distância é o agente que faz o acompanhamento das atividades do curso por meio 

do Ambiente Virtual de Ensino e Aprendizagem (AVEA) com as seguintes atividades: 

participação nas atividades de treinamento e capacitação; acompanhamento diário dos fóruns; 

checagem diária de e-mails e mensagens; acompanhamento das atividades avaliativas dos 

módulos, de acordo com os critérios estabelecidos pelo curso, elaborando comentários 

detalhados e recorrendo aos materiais didáticos para fornecer auxílio e informações aos 

especializandos; elaboração de relatórios de acompanhamento dos alunos; participação 

presencial nas reuniões semanais de acompanhamento e avaliação da tutoria; participação nas 

atividades de capacitação e educação permanente; realização de busca ativa dos alunos em 

caso de não acesso à plataforma por período pré-definido; participação nos encontros 

presenciais a serem realizados em polos distribuídos no território nacional e realização da 

correção das provas. Todas as atividades serão acompanhadas pela coordenação de tutoria. 



 

1.1.2. DA ATUAÇÃO 

O tutor a distância terá três instâncias de atuação: no Departamento de Saúde 

Pública/CCS/UFSC; na plataforma virtual de aprendizagem (por acesso remoto da 

UFSC); nos polos regionais vinculados ao curso. 

 

 

2. DOS REQUISITOS DO TUTOR À DISTÂNCIA 

São requisitos para o preenchimento das vagas: 

2.1. Possuir graduação na área da saúde com pós-graduação (especialização, mestrado, 

doutorado) em saúde pública ou coletiva/ epidemiologia/ medicina preventiva/ enfermagem. 

2.2. Ser estudante de Pós-Graduação da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) 

durante todo o período de realização da tutoria (30 de novembro de 2017 a 30 de outubro de 

2018). 

2.3. Ter disponibilidade de tempo para executar as atividades demandadas pelo curso (a distância 

e presenciais). 

2.4. Ter disponibilidade para se deslocar aos polos regionais do curso nos estados onde houver 

alunos matriculados. 

 

3. DAS VAGAS 

Serão oferecidas 2 (duas) vagas para tutores à distância. Os demais classificados irão compor 

cadastro de reserva com possibilidade de contratação durante a vigência do curso.  

 

4. DA CARGA HORÁRIA E REMUNERAÇÃO 

4.1. DA CARGA HORÁRIA 

 A carga horária será de 15 horas semanais de trabalho, incluindo atividades presenciais e a 

distância. 

 

4.2. DA REMUNERAÇÃO 

A remuneração será de R$ 2.000,00 (dois mil reais) mensais, pagos exclusivamente como bolsa 

pela Fundação de Apoio. 

 

 

5. DAS INSCRIÇÕES 

A inscrição do candidato implicará o conhecimento e a tácita aceitação das condições 

estabelecidas neste Edital, das quais não poderá alegar desconhecimento. 



 

5.1. DA DATA DE INSCRIÇÃO 

As inscrições deverão ser realizadas no período 27/11/2017 a 30/11/2017, no horário das 13:30 

às 17:30h. 

 

5.2. DO LOCAL DE INSCRIÇÃO 

Os candidatos a tutores à distância efetuarão suas inscrições na Sala 123 do Departamento 

de Saúde Pública - Centro de Ciências da Saúde. 

 

5.3. DA DOCUMENTAÇÃO 

Os candidatos às vagas deverão apresentar no ato da inscrição: 

  5.3.1. Ficha de inscrição preenchida (ANEXO 1) 

5.3.2. Cópia do diploma de graduação na área da saúde 

5.3.3. Cópia do diploma de Especialização, Mestrado ou Doutorado em saúde pública ou 

coletiva/ epidemiologia/ medicina preventiva/ enfermagem 

5.3.4. Cópia do documento de identidade 

 5.3.5. Atestado de matrícula (atualizado) junto a curso de pós graduação da UFSC 

5.3.6. Declaração que possuirá vínculo como estudante de pós graduação da UFSC no período 

de vigência do curso (30 de novembro de 2017 a 30 de outubro de 2018). (ANEXO 2) 

5.3.7. Declaração que não possui vínculo (CLT ou RPA) com a Fundação de Amparo à Pesquisa 

e Extensão Universitária (FAPEU). (ANEXO 3) 

5.3.8. Comprovante de experiência de ensino a distância no Curso de Especialização na 

Atenção Básica – UNASUS/ UFSC, quando houver. (ANEXO 4) 

 

5.4. DA HOMOLOGAÇÃO 

A homologação das inscrições será divulgada no dia 04/12/2017, a partir das 18h, no site 

https://unasus.ufsc.br/atencaobasica 

 

Para tanto, será considerado o cumprimento dos requisitos solicitados no item 2 e a 

documentação descrita no item 5.3 deste edital. 

Somente os candidatos que tiverem sua inscrição homologada realizarão a prova escrita. 

 

6. DA SELEÇÃO 

A seleção dos tutores se dará em duas etapas: 

 

https://unasus.ufsc.br/atencaobasica


6.1 Primeira etapa 

Prova escrita com questões objetivas versando sobre Atenção Básica. 

A prova será realizada no dia 05/12/2017 às 16 horas, com duração de 02 horas. O local da 

prova será divulgado no site www.unasus.ufsc.br/atencaobasica 

A nota mínima exigida para classificação será 5,0.  

Esta etapa terá peso 8.  

 

6.2 Segunda etapa 

Pontuação da experiência de ensino no Curso de Especialização na Atenção Básica – UNASUS/ 

UFSC: com base nos documentos comprobatórios indicados na seção 5.3. A experiência contará 

2 pontos. Esta etapa terá peso 2. 

 

7. DA APROVAÇÃO, CLASSIFICAÇÃO E DESEMPATE 

 

7.1 Da Classificação 

Estarão classificados para contratação os dois (2) primeiros candidatos que a partir da soma da 

pontuação da primeira etapa, somados à pontuação da segunda etapa obtiverem a maior 

pontuação final, os outros classificados comporão cadastro reserva. 

 

7.2 Critérios de desempate: 

7.2.1 Maior pontuação na prova escrita; 

7.2.2 Maior pontuação na experiência de ensino a distância no Curso de Especialização na 

Atenção Básica – UNASUS/ UFSC; 

7.2.3 Maior idade; 

 

 

8. DOS RESULTADOS 

8.1 O resultado será divulgado no dia 07/12/2017 a partir das 18 horas no endereço eletrônico 

www.unasus.ufsc.br/atencaobasica .  

 

9. DOS RECURSOS 

9.1 O candidato que desejar interpor recursos disporá de um dia útil, a contar do dia 

subsequente ao da divulgação do Resultado Final no horário das 13:30 às 17:30 horas, na Sala 

123 do Departamento de Saúde Pública, do Centro de Ciências da Saúde da UFSC. 

 

9.2. Não serão aceitos recursos via postal, fax ou correio eletrônico, sob pena de serem 

http://www.unasus.ufsc.br/atencaobasica
http://www.unasus.ufsc.br/atencaobasica


preliminarmente indeferidos. 

 

10. DA COMISSÃO EXAMINADORA 

A comissão examinadora que realizará a seleção do curso será composta por membros 

designados por portaria emitida pelo Chefe de Departamento de Saúde Pública. 

 

11. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS PARA A PROVA ESCRITA  

Os materiais de estudo estão disponibilizados no endereço eletrônico: 

www.unasus.ufsc.br/atencaobasica 

 

11.1 Saúde e Sociedade  

11.2 Epidemiologia 

11.3 Planejamento na Atenção Básica 

11.4 Gestão e Avaliação na Atenção Básica 

11.5 Processo de Trabalho na Atenção Básica 

11.6 Atenção Integral à Saúde da Criança 

11.7 Atenção Integral à Saúde da Mulher 

11.8 Atenção Integral à Saúde do Adulto 

11.9 Atenção Integral à Saúde do Idoso   

 

12. CRONOGRAMA: 

 

Inscrições: 27/11 a 30/11/2017. 

Homologação das inscrições: 04/11/2017  

Prova escrita: 05/12/2017 

Resultado final: 07/12/2017 

Recursos: 08/12/2017 

 

 

PROFª SHEILA RUBIA LINDNER  

COORDENADORA DO CURSO 

 

 

 

http://www.unasus.ufsc.br/atencaobasica
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ANEXO 1 
 

  

FICHA DE INSCRIÇÃO 
 

 

NOME: 

RG: 

CPF: 

CURSO DE GRADUAÇÃO: 

CURSO DE PÓS GRADUAÇÃO: 

 

TEL. RESIDENCIAL: 

TEL. DE TRABALHO: 

TEL. CELULAR: 

ENDEREÇO RESIDENCIAL: 

ENDEREÇO TRABALHO: 

E-MAIL: 
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ANEXO 2 
 

 

 

DECLARAÇÃO SOBRE VÍNCULO DE ESTUDANTE 

 

Eu, _____________________________________________________________, declaro para 

fins de participar do processo seletivo de tutores do Curso de Especialização em Atenção Básica, 

que terei vínculo de estudante de Pós Graduação na UFSC, no período de vigência das atividades 

de tutoria do curso – 30 de novembro de 2017  a 30 de outubro de 2018.  

 

 

 

Florianópolis, ___/ 11/ 2017 

 

 

Nome do candidato: _________________________________________ 

Assinatura do candidato: ______________________________________ 

 

 

 

 

 

http://www.unasus.ufsc.br/saudedafamilia
http://www.unasus.ufsc.br/saudedafamilia
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ANEXO 3 
 

 

 

DECLARAÇÃO SOBRE VÍNCULO COM A FAPEU 

 

Eu, _____________________________________________________________, declaro para 

fins de participar do processo seletivo de tutorial do Curso de Especialização em Atenção Básica, 

que não possuo vínculo com a Fundação de Amparo à Pesquisa e Extensão Universitária 

(FAPEU) - nas modalidades Celetista ou RPA. 

 

 

 

 

Florianópolis, ___/ 11/ 2017 

 

 

Nome do candidato: _________________________________________ 

Assinatura do candidato: ______________________________________ 

 

 

 

 

  

http://www.unasus.ufsc.br/saudedafamilia
http://www.unasus.ufsc.br/saudedafamilia
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ANEXO 4 
 

 

EXPERIÊNCIA DE ENSINO A DISTÂNCIA 

 

 

Itens Critérios Pontos 
Pontuação 

candidato 

1. Experiência de 

ensino a distância 

2.1 Experiência de ensino a distância no 

Curso de Especialização na Atenção Básica 

UNASUS-UFSC  

2,0 

 

 Total 2,0  

 

 

 

 

 

 

 

 
 


