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PROCESSO SELETIVO 13/2017 

EDITAL SIMPLIFICADO PARA SELEÇÃO PÚBLICA DE TUTORES NA 

MODALIDADE A DISTÂNCIA PARA O CURSO DE CAPACITAÇÃO DO 

PROCESSO DE TRABALHO DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E 

AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS 

Edital interno simplificado para seleção de tutores (as) para o Núcleo de Estudos em 

Saúde Pública – NESP/CEAM/UnB. 

1. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS  

A Universidade de Brasília, por meio do Núcleo de Estudos em Saúde Pública, do 

Centro de Estudos Avançados Multidisciplinares (NESP/Ceam/UnB), torna público o 

processo seletivo simplificado n°13/2017 para seleção de interessados(as) em integrar o 

quadro de Tutores(as) do Curso de Capacitação do Processo de Trabalho de Agentes 

Comunitários de Saúde (ACS) e Agentes de Combate às Endemias (ACE) do Estado do 

Goiás.  

1.1. O processo seletivo destina-se à seleção de tutores(as) a distância e terá validade 

de 12 (doze) meses, a contar da data de publicação, podendo ser prorrogado por igual 

período, a critério do NESP/Ceam/UnB. O(a) Tutor(a) de ensino atuará em ambiente 

virtual e no ensino, com dedicação presencial e a distância de 12 (doze) horas semanais, 

incluindo deslocamentos aos pólos de aula, do Curso de Capacitação do Processo de 

Trabalho de Agentes Comunitários de Saúde (ACS) e Agentes de Combate às Endemias 

(ACE) do Estado do Goiás. 

1.2. Os(as) selecionados(as) atuarão na condição de voluntários(as), todavia, não 

ficam impedidos(as) de participarem de editais de tutoria remunerada que, 

eventualmente, este Núcleo oferte.  

1.3. O período de atuação dos(as) selecionados(as) é de 06 (seis) meses, tempo 

previsto para a formação de uma turma do curso, podendo ser prorrogável por igual 

período, caso a turma em que o(a) tutor(a) atue não tenha finalizado o curso.  
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1.3.1.  Caso o(a) tutor(a) tenha finalizado suas atividades na turma de sua 

responsabilidade, o(a) mesmo(a) poderá integrar a tutoria em uma nova turma do 

referido curso, sem necessidade de submeter-se a outro edital.  

1.4. O Processo Seletivo será regido por este Edital e executado pelo Núcleo de 

Estudos de Saúde Pública, conforme o cronograma de atividades abaixo: 

DATA ATIVIDADE  

24/07/2017 Publicação do Edital de Abertura. 

25/07/2017 a 10/08/2017 Período de inscrições. 

11/08/2017 1) Análise curricular (eliminatória); 

2) Resultado da Análise de Títulos e 

Classificados para a Entrevista Individual. 

14/08/2017 a 16/08/2017 

 

3)Entrevista, agendada pelas 

Coordenações dos Cursos, com os(as) 

candidatos(as) aprovados(as) na análise 

curricular (eliminatória e classificatória). 

18/08/2017 Resultado Final. 

Até 48 horas após a publicação do 

Resultado Final 

Prazo para recursos 

 

2. DAS ATRIBUIÇÕES, CARGA HORÁRIA E CERTIFICAÇÃO 

2.1. São atribuições dos tutores selecionados:  

 Mediar o processo de aprendizagem dos(as) alunos(as) ao longo do curso; 

 Participar de reuniões presenciais e/ou a distância com a Coordenação do 

Curso e/ou Coordenação de Tutoria, quando solicitado(a); 

 Participar de reuniões a distância com os(as) Preceptores(as) Locais e/ou 

Regionais quando solicitado(a); 

 Participar de reuniões com o(a) Professor(a) de cada Disciplina ou Módulo, 

sempre que solicitado(a); 

 Conhecer o cronograma de estudo e de avaliações da turma sob sua 

responsabilidade; 

 Orientar os(as) alunos(as) na busca das informações necessárias para a 

construção do conhecimento e para o alcance da autonomia; 
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 Acompanhar e dirimir as dúvidas dos(as) alunos(as) nas atividades 

realizadas através do Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), 

certificando-se de que aquelas tenham sido sanadas; 

 Acompanhar, corrigir e dar retorno das atividades pedagógicas escritas e on-

line no prazo estabelecido pela Coordenação do Curso; 

 Encorajar e auxiliar os(as) alunos(as) na busca de informações adicionais nas 

mais diversas fontes de informação: bibliotecas virtuais, endereços 

eletrônicos, bibliotecas, videotecas e outros ambientes de consulta; 

 Atualizar o registro de notas e frequência no AVA no prazo máximo de 10 

dias após o encerramento do módulo; 

 Orientar os(as) alunos(as) sobre a importância da utilização de todos os 

recursos oferecidos no AVA para a aprendizagem; 

 Comunicar-se com os(as) alunos(as) que não recorrem a tutoria ou que não 

realizam as atividades e avaliações, por e-mail e/ou telefone, esgotadas todas 

as possibilidades de comunicação pelo AVA; 

 Respeitar os princípios da ética nas discussões com os(as) alunos(as) e 

colegas de equipe; 

 Realizar, com pontualidade, as atividades previstas para a turma sob sua 

responsabilidade; 

 Apresentar um relatório de atividades, ao final de cada Módulo, à 

Coordenação de Tutoria do Curso com o registro da participação do(a) 

aluno(a), suas principais dúvidas e respectivas orientações, 

encaminhamentos e registros de informações sobre os tipos e os níveis de 

dificuldades que os alunos apresentam em relação a tópicos dos módulos e 

respectivos materiais didáticos; 

 Orientar, acompanhar e avaliar os(as) alunos(as) sob sua responsabilidade; 

 Responder questionamento e/ou dúvidas do(a) cursista no prazo máximo de 

24h, exceto finais de semana; 

 



 

Universidade de Brasília – UnB 

Centro de Estudos Avançados Multidisciplinares – CEAM 

Núcleo de Estudos em Saúde Pública - NESP  

 4 

 

 Acessar o AVA regularmente e dar retorno às solicitações dos(as) alunos(as) 

no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas; 

 Seguir orientações dos(as) professores(as) das disciplinas e da Coordenação 

do curso; 

 Auxiliar os Preceptores Regionais e Locais no acompanhamento aos alunos;  

 Realizar chats com os(as) alunos(as), sempre que necessário. 

 

2.2. Carga Horária do(a) Tutor(a) de ensino: 

A carga horária de atividades do(a) Tutor(a) de ensino, será de 12 (doze) horas 

semanais, cumpridas conforme plano de trabalho estabelecido pela Coordenação do 

Curso. A carga horária de trabalho será distribuída entre atividades à distância e 

reuniões presenciais.  

2.3. Certificação: 

Os(as) tutores(as) selecionados(as) serão certificados como TUTOR(A), pela 

Universidade de Brasília, no âmbito do NESP/CEAM/UnB.  

 

3. DAS INSCRIÇÕES 

3.1.  As inscrições realizar-se-ão, exclusivamente, por meio do endereço eletrônico 

https://fs.unb.br/questionario/index.php/639911/lang-pt-BR.  

3.2. Os(as)  candidatos(as)  deverão anexar no campo, DOCUMENTOS 

OBRIGATÓRIOS em formato PDF, no ato de sua inscrição:  

 Registro Geral (Carteira de Identidade – escaneada); 

 CPF (escaneado); 

 Título de Eleitor ou Comprovante da situação que ESTÁ QUITES com a 

Justiça Eleitoral, impresso do site do TRE, no endereço eletrônico 

http://www.tse.jus.br/eleitor/servicos/certidoes/certidao-de-quitacao-

https://fs.unb.br/questionario/index.php/639911/lang-pt-BR
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eleitoral. Neste comprovante deve constar necessariamente o código de 

controle do comprovante com data de impressão do ano de 2017;  

 

 Certificado de reservista ou no caso de ser militar, documento que comprove 

sua atividade. "Art. 170 da Lei n. 4375/64 - Por se encontrarem desobrigados 

com o Serviço Militar, não caberá fornecimento de nenhum Certificado 

Militar aos brasileiros que vierem a optar pela nacionalidade brasileira até 4 

(quatro) anos após atingirem a maioridade, bem como aos brasileiros, a 

partir de 1º de janeiro do ano em que completarem 46 (quarenta e seis) anos 

de idade; 

 Carta de intenção versando sobre o interesse em participar da tutoria e a 

relevância deste curso na formação profissional do público destinatário 

(assinada e escaneada);  

 Declaração atestando disponibilidade para participação no curso (Anexo I 

[preenchida, assinada e escaneada]); 

 Currículo Lattes atualizado;  

 Comprovação de Titulação mínima exigida (cópia digitalizada do Diploma 

de Graduação ou Certidão de Conclusão de Curso – frente e verso – 

devidamente reconhecido pelo MEC, na forma da legislação em vigor);   

 Comprovantes de Titulação (cópia digitalizada do diploma de pós-graduação 

devidamente reconhecido pelo MEC, na forma da legislação em vigor, se 

houver) e/ou experiência profissional/tutoria: presencial ou EaD, monitoria, 

estágio ou docência na área do curso ou áreas afins ou docência no ensino 

fundamental, médio ou superior (serão aceitas cópias digitalizadas 

autenticadas ou originais da comprovação do tempo de experiência como 

tutor na área de Educação a Distância – EaD emitida pela instituição de 

ensino empregadora); 

 Declaração de Cópias Autênticas (Anexo II). 

3.3.Os documentos listados no item 3.2. deste Edital devem ser anexados durante o ato 

de inscrição (escaneados e salvos no formato PDF). A falta de quaisquer dos 
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documentos solicitados implicará em indeferimento da inscrição do(a) candidato(a) 

pela Comissão Examinadora. 

3.4.São pré-requisitos para inscrição neste processo seletivo:  

 Possuir formação mínima em nível de graduação, preferencialmente na área da 

Saúde (comprovada mediante apresentação de cópia do Diploma de Graduação 

ou Certidão de Conclusão de Curso [frente e verso]);  

 Disponibilidade de 12 (doze) horas semanais para cumprimento das atividades 

de tutoria, mediante assinatura de Declaração atestando disponibilidade para 

participação no curso (Anexo I); 

 Habilidade e conhecimentos para usar computadores em atividades 

educacionais, por meio de internet (correio eletrônico, web, fórum, bate-papo, 

plataformas de ensino aprendizagem dentre outros); 

 Ter disponibilidade para participar dos programas de capacitação a serem 

administrados pelo Núcleo de Estudos de Saúde Pública em datas e horários a 

serem definidos pela coordenação do Curso de Capacitação;  

 Experiência como tutor(a) (desejável), sendo contabilizado 02 pontos por cada 

curso/semestre em que o candidato atuou na função de tutoria presencial ou a 

distância, em um máximo de 10 pontos;  

 Experiência profissional na área da Atenção Primária à Saúde, Estratégia Saúde 

da Família, Agentes Comunitários de Saúde, Gestão em Saúde, Saúde Coletiva, 

Vigilância Sanitária, Educação em Saúde, Promoção da Saúde, ou áreas afins 

(desejável), contabilizando 03 pontos para cada ano de atuação, em um máximo 

de 15 pontos.  

 

 

4. DO PROCESSO SELETIVO  

4.1 O processo seletivo compreenderá duas etapas: 1ª Etapa – Análise de documentos 

(eliminatória e classificatória – conforme informado pelo(a) candidato(a) no ato da 

inscrição). O resultado da análise de documentos será divulgado na data provável de 
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11/08/2017, a partir das 17h, no endereço eletrônico http:// 

http://www.nesp.unb.br/index.php/editais-e-resultados. 

4.1.1 A análise de documentos terá o valor máximo de 25 pontos, segundo 

pontuação discriminada a seguir:  

 

4.2 2ª Etapa – Entrevista individual (eliminatória e classificatória): A entrevista terá 

o valor máximo de 30 pontos. 

4.2.1 O tempo de entrevista levará, em média, 15 minutos, por candidato(a).  

ALÍNEA VALOR UNITÁRIO 
PONTUAÇÃO 

MÁXIMA 

Doutorado (concluído) na 

área do curso. 
3 pontos. 3 pontos. 

Doutorado (concluído) em 

áreas afins do curso. 
2,5 pontos. 2,5 pontos. 

Mestrado (concluído) na 

área do curso. 
2 pontos. 2 pontos. 

Mestrado (concluído) em 

áreas afins do curso. 
1,5 pontos. 1,5 pontos. 

Especialização (concluída) 

na área do curso. 
1 ponto. 1 ponto. 

Especialização (concluída) 

em áreas afins do curso 
0,5 ponto. 0,5 ponto. 

Experiência profissional 

comprovada na área do 

curso. 

1,5 pontos para cada ano 

de atuação 
6,5 pontos. 

Experiência comprovada 

na tutoria/experiência 

docente de outros cursos a 

distância ou 

semipresencial, no 

ambiente Moodle. 

02 pontos por cada 

curso/semestre de 

atuação. 

08 pontos 

TOTAL 25 pontos 

http://www.nesp.unb.br/index.php/editais-e-resultados
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4.2.2 As entrevistas serão realizadas nas datas prováveis de 14/08/2017 a 16/08/2017. 

O horário e local da realização das entrevistas será divulgado na data provável 

de 11/08/2017, no site http://www. http://www.nesp.unb.br/index.php/editais-e-

resultados. 

4.2.3 Na entrevista serão avaliados os seguintes aspectos, segundo pontuação 

discriminada a seguir: 

 Conhecimento sobre o funcionamento da Educação a Distância – 0 a 12 pontos;  

  Conhecimento sobre informática (Editor e Revisor de Texto, Plataforma Moodle, 

Videoconferência, Pacote LibreOffice, Internet, Planilhas Eletrônicas, Manutenção 

de Computadores (hardware e software) - 0 a 12 pontos; 

 Facilidade de comunicação e relação interpessoal – de 0 a 06 pontos.  

4.2.4  Os(as) candidatos(as) classificados(as) para entrevista poderão solicitar à 

Coordenação autorização para participação da entrevista via Skype, por meio do 

email capacita@nesp.unb.br, no dia 14/08/2017, até as 17h. Não serão aceitas 

solicitações de autorização para participação da entrevista via Skype após o 

prazo previsto nesse edital. 

4.2.5 O(a) candidato(a) que chegar atrasado(a) ou não comparecer à entrevista será 

eliminado(a) do processo seletivo. 

4.2.6 O resultado da entrevista será divulgado na data provável de 16/08/2017, a partir 

das 17h.  

4.3.O resultado final do processo seletivo será divulgado a partir das 16h do dia 

18/08/2017, no endereço eletrônico: http://www.nesp.unb.br/index.php/editais-e-

resultados. 

4.4 O(a) candidato(a) poderá entrar com recurso em até 48h após a divulgação do 

resultado de cada etapa. O(a) candidato(a) deverá encaminhar o recurso via e-mail 

para capacita@nesp.unb.br,  conforme modelo do ANEXO III, deste edital. O 

julgamento da Banca de Seleção é irrecorrível, salvo em caso de inobservância das 

normas contidas neste Edital e das disposições legais. 

 

 

http://www.nesp.unb.br/index.php/editais-e-resultados
http://www.nesp.unb.br/index.php/editais-e-resultados
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5.  DA CLASSIFICAÇÃO  

5.1 A classificação do processo seletivo obedecerá à ordem decrescente do total de 

pontos obtidos.  

5.2 A classificação final se dará pelo somatório dos pontos obtidos nas duas etapas e 

terá o valor máximo de 55 pontos.  

5.3 O(a) candidato(a) que obtiver menos que 15 pontos no somatório das duas etapas 

será desclassificado(a).  

5.4  Em caso de empate serão adotados, sucessivamente, os seguintes critérios para 

desempate: a) candidato(a) com maior tempo de experiência comprovado em 

educação a distância (EaD) como tutor(a) e/ou professor(a). b) candidato(a) com 

maior tempo de experiência profissional. c) candidato(a) com a maior idade, 

considerando ano, mês e dia.  

5.5  Serão convocados(as) por ordem de classificação para participação na 2ª etapa, 

todos(as) os(as) candidatos(as) aprovados(as) na 1ª Etapa.  

 

 

6. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

6.1 A constatação de quaisquer irregularidades na documentação implicará a 

desclassificação do(a) candidato(a), a qualquer tempo, sem prejuízo das medidas 

legais cabíveis; 

6.2 O desenvolvimento das atividades constantes do presente processo seletivo não 

acarretará, em qualquer hipótese, vínculo empregatício com a Universidade de 

Brasília, em qualquer das suas Unidades Administrativas e/ou Acadêmicas, em 

particular o NESP/Ceam/UnB; 

6.3.O presente Edital terá validade de 02 (dois) anos, a partir da data de sua publicação, 

podendo ser prorrogado por igual período, a critério do NESP/Ceam/UnB; 

6.4.Os(as) candidatos(as) aprovados(as) neste processo seletivo irão compor a equipe de 

tutores(as) do Curso de Capacitação do Processo de Trabalho de Agentes 
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Comunitários de Saúde e Agentes de Combate às Endemias do Estado do Goiás e 

iniciarão as suas atividades em agosto de 2017.  

 

 

Brasília, 21 de julho de 2017.  

 

 

 

 

 

Prof. Dr. Cláudio Fortes Garcia Lorenzo 

Vice Coordenador do NESP/CEAM/UnB 

(original assinado) 
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ANEXO I – DECLARAÇÃO ATESTANDO DISPONIBILIDADE PARA 

PARTICIPAÇÃO NO CURSO 

 

 

 

Eu,_____________________________________________________________, 

portador do CPF nº___________________________________, carteira de 

identidade nº___________________________, atesto ter disponibilidade mínima de 

12h por semana para participação e dedicação às atividades de tutoria do curso de 

Curso de Capacitação do Processo de Trabalho de Agentes Comunitários de Saúde 

(ACS) e Agentes de Combate às Endemias (ACE) do Estado do Goiás. 

 

 

 

 

Brasília, ______ de ______________ de 201__. 

 

 

 

__________________________________ 

Assinatura do (a) Candidato (a) 
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ANEXO II – DECLARAÇÃO DE CÓPIAS AUTÊNTICAS 

 

 

Eu, ______________________________________________________________, 

portador do CPF nº __________________, inscrito sob o nº ________, declaro, para 

fins de prova junto a Fundação Universidade de Brasília para efeito de “Processo de 

Seleção Pública de tutores na modalidade a distância para o Curso de Capacitação 

do Processo de Trabalho de Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate 

às Endemias, objeto do edital nº 13/2017, que os comprovantes entregues são cópias 

autênticas dos originais. Declaro que estou ciente de que na hipótese de prestar 

falsas informações, estarei incorrendo em falta e sujeito a penalidades previstas no § 

3º do artigo 4º do Decreto n. 2.880/1998.  

 

Brasília, _____ de _____________ de 201__.  

 

 

 

__________________________________ 

Assinatura do (a) Candidato (a) 
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ANEXO III– MODELO DE FORMULÁRIO RECURSOS 

Recurso Processo Seletivo: Edital nº _______, de ___ de _______________ de 2017. 

Nome: ___________________________________________________________________ 

Número do Documento de Identidade: __________________________________________ 

 

Área/Função:__________________________________________________________ 

Recurso contra o(s) ou a(s) – marcar com um ‘X’: 

 Homologação da Inscrição 

 Resultado Preliminar da Análise de Títulos 

 Resultado Final 
 

 

Fundamentação e argumentação lógica: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________ 

Data: _____/_____/________ 

 

Assinatura:_________________________________________________________ 

 

 


