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EDITAL N° 002/ESF/2012 
 

PROCESSO SELETIVO DE TUTORES PARA O CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM SAÚDE DA 
FAMÍLIA – MODALIDADE A DISTÂNCIA – Turma PROVAB 

 
 
 
A Coordenadora do Curso de Especialização em Saúde da Família – Modalidade a Distância, no 
uso de suas atribuições legais, torna pública a abertura das inscrições e as normas que regerão o 
processo seletivo para a contratação de BOLSISTAS que atuarão como TUTORES A DISTÂNCIA 
no referido curso oferecido pela Universidade Federal de Santa Catarina - UFSC. 
 
 
1. DA ESPECIFICAÇÃO 
1.1. DO TUTOR A DISTÂNCIA 
 
1.1.1. DO LOCAL DE ATUAÇÃO 
O tutor a distância atuará no campus da UFSC, junto ao Departamento de Saúde Pública – Centro 
de Ciências da Saúde. 
 
1.1.2. 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 das 
atividades de treinamento e capacitação; orientação do aluno em relação à matricula nos Módulos; 
acompanhamento regular dos Fóruns de Conteúdo, Notícias e Bate-papo; checagem regular do e-
mail; acompanhamento das atividades de avaliação dos Módulos, de acordo com os critérios 
estabelecidos, elaborando comentários detalhados e recorrendo a fontes adicionais para fornecer 
auxílio e informações aos especializandos; participação nas reuniões semanais de 
acompanhamento e avaliação da tutoria; cumprimento da carga horária semana de atividades; 
participação das atividades de educação permanente; realização de busca ativa dos alunos em caso 
de não acesso a plataforma por período pré-definido e participação nos encontros presenciais. 
 
2. DOS REQUISITOS DO TUTOR A DISTÂNCIA 
 
São requisitos para o preenchimento das vagas: 
 
2.1. Ser graduado em curso da área da saúde; 
2.2. Ser aluno de mestrado ou doutorado dos programas de pós-graduação da UFSC em Saúde 
Coletiva, Ciências Médicas, Odontologia ou Enfermagem, desde que o programa atenda ao artigo 
17, item XV da Resolução Normativa No. 05/CUn/2010, e/ou ser professor substituto dos 
Departamentos de Saúde Pública, Enfermagem ou Odontologia. 
 
3. DAS VAGAS 

 
Serão oferecidas 03 vagas para tutores a distância para contratação imediata. Os demais 
classificados irão compor cadastro de reserva com possibilidade de contratação no prazo máximo 
de 12 meses a partir da publicação do resultado do presente edital. 
 
 
 
 



4. DA CARGA HORÁRIA E REMUNERAÇÃO 
4.1 DA CARGA HORÁRIA 
 
A carga-horária será de 20 horas semanais de trabalho presencial, estabelecidas conforme 
cronograma definido pela Coordenação do Curso. 
 
4.2 DA REMUNERAÇÃO 
O valor da bolsa para tutores a distância é de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais) mensais. 
 
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 
As inscrições deverão ser realizadas no período compreendido entre os dias 25/07/2012 e 
01/08/2012. 
 
5.2. DO LOCAL 
Os candidatos a tutores a distância efetuarão suas inscrições na Sala 101 do Departamento de 
Saúde Pública - Centro de Ciências da Saúde - entre 14:00h e 17:30h. 
 
5.3. DA DOCUMENTAÇÃO 
Os candidatos às vagas deverão apresentar no ato da inscrição: 
5.3.1. Preencher Ficha de inscrição disponível no local de inscrição; 
5.3.2. Curriculum vitae no padrão Lattes; 
5.3.3. Cópia do documento de identidade; 
5.3.4. Atestado de matrícula ou de funcionário da UFSC, conforme item 2.2 deste edital. 
 
6. DA SELEÇÃO 
A seleção dos tutores se dará mediante entrevista, sendo considerados os seguintes pontos: (1) 
disponibilidade do candidato em participar das atividades planejadas; (2) experiência no ensino a 
distância; (3) formação na área de saúde coletiva; (4) experiência prática em atenção primária em 
saúde. 
 
As entrevistas ocorrerão no dia 02/08/2012 das 14:00 às 16:00 horas na Sala 132 do Departamento 
de Saúde Pública. O exato horário da entrevista de cada candidato será divulgado às 18:00h do dia 
01/08/2012 na página www.unasus/ufsc/br/saudedafamilia.  
 
7. DA COMISSÃO EXAMINADORA 
A comissão examinadora que realizará a seleção do curso será composta por membros designados 
pela portaria emitida pelo coordenador do respectivo curso. 
 
8. DOS RESULTADOS 
8.1 O resultado final será divulgado no endereço eletrônico www.unasus.ufsc.br/saudedafamilia no 
dia 03/08/2012. 
 
8.2 A lista dos candidatos aprovados, após o prazo de recursos, será divulgado no endereço 
eletrônico www.unasus.ufsc.br/saudedafamilia no dia 08/08/2008. 
 
9. DOS RECURSOS 
Os recursos deverão ser encaminhados à Coordenação do Curso e entregues na Sala 101 do 
Departamento de Saúde Pública até as 17:30 horas (horário oficial de Brasília) do dia 07/08/2012. 
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