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EDITAL Nº 104, DE 09 DE JUNHO DE 2014. 
EDITAL PARA SELEÇÃO DE TUTOR PRESENCIAL 

 

O Câmpus Porto Alegre do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do 
Rio Grande do Sul – IFRS, no uso de suas atribuições, conferidas pela Lei 11.892/2008 
TORNA PÚBLICA a abertura de inscrições para a seleção de tutores presenciais para 
os Cursos de Educação Profissional de Nível Técnico em Administração, 
Biblioteconomia e Redes de Computadores na Modalidade a Distância, visando ao 
preenchimento de 24 (vinte e quatro) vagas distribuídas conforme quadro-resumo abaixo, 
obedecendo às instruções do presente Edital: 

 
1 REQUISITOS GERAIS PARA INSCRIÇÃO COMO CANTIDATO A TUTOR PRESENCIAL 

 
Estará apto a realizar a inscrição o candidato que preencher os seguintes requisitos: 
a) Ter formação na área de conhecimento especificada, conforme quadro-resumo de 
distribuição de vagas (item 2 deste edital). 
b) Possuir experiência com uso do computador, internet e demais recursos de informática; 
c) Ter disponibilidade no período da noite para atividades no polo; 
d) Ter disponibilidade de participar de reuniões presenciais, inclusive aos sábados; 
e) Não será permitida a acumulação de bolsa de qualquer natureza; 
f) Formação mínima em nível médio e experiência mínima de 1 (um) ano no magistério, de 
acordo com o inciso VIII do artigo 7º da Resolução CD/FNDE 36/2009; 
g) No ato da inscrição, os candidatos à tutoria a distância deverão optar por 1 (um) dos 
cursos oferecidos e por 1 (um) dos polos ofertados pela Instituição, sendo vedada a 
inscrição para tutores dos demais cursos, sob pena de desclassificação em todos os 
processos. 
 

2  DO QUADRO-RESUMO DE DISTRIBUIÇÃO DE VAGAS 

 

Cargo Polos  Nº de 
vagas Requisitos 

(A) Tutor presencial 
para atuar no Curso 
Técnico em 
Administração 

Balneário Pinhal 

01 

 Profissional com Graduação em 
Administração e/ou Processos Gerenciais 
e/ou com Licenciatura em Pedagogia ou; 

 Profissional com Curso Técnico em 
Administração ou área afim (conforme eixo 
tecnológico do Catálogo Nacional de Cursos 
Técnicos / MEC). 
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Cambará do Sul 01 

Canoas 01 

Eldorado do Sul 01 

Santana do Livramento 01 

Santo Antônio da Patrulha 01 

São Francisco de Paula 01 

(A) Tutor presencial 
para atuar no Curso 
Técnico em 
Administração 

Viamão 01 

 Profissional com Graduação em  
Administração e/ou Processos Gerenciais 
e/ou com Licenciatura em Pedagogia ou; 

 Profissional com Curso Técnico em 
Administração ou área afim (conforme eixo 
tecnológico do Catálogo Nacional de Cursos 
Técnicos / MEC). 

 

Cachoeira do Sul 01 

Canoas 01 

Eldorado do Sul 01 

Erechim  01 

Novo Hamburgo 01 

Picada Café 01 

Santana do Livramento 01 

Santo Antônio da Patrulha 01 

São Francisco de Paula 01 

(B) Tutor presencial 
para atuar no Curso 
Técnico em 
Biblioteconomia 

São Lourenço do Sul 01 

 Profissional com Graduação 
Biblioteconomia e/ou com Licenciatura em 
Pedagogia e/ou Letras; 

 Profissional com Curso Técnico em 
Biblioteconomia. 

Bagé 01 

Cachoeira do Sul 
01 

Canguçu 
01 

Santo Antônio da Patrulha 
01 

São Borja 
01 

 
 
(C) Tutor presencial 
para atuar no Curso 
Técnico em Redes 
de Computadores 

São Lourenço do Sul 
01 

 
 Profissional com Graduação em Informática, 

e/ou; 
 Profissional com Curso Técnico em 

Informática ou área afim (conforme eixo 
tecnológico do Catálogo Nacional de Cursos 
Técnicos / MEC). 

 
 

Total de vagas: 24 
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3 DA ATUAÇÃO  

3.1 Cargo: Tutor presencial 
3.2 Regime de Trabalho: 20 horas semanais.  
3.3 Período de atuação: O período de prestação de serviço é vinculado às necessidades do 
Núcleo de Educação a Distância do IFRS – Câmpus Porto Alegre/e-Tec e à vigência do 
convênio do curso ao qual estiver vinculado o bolsista.  
3.3.1. A bolsa poderá ser interrompida a qualquer momento pela Coordenação do Curso, 
caso o Curso seja encerrado antecipadamente; 
3.3.2. O contrato do bolsista poderá ser rescindido, por decisão da Coordenação do Curso, 
caso ficar constatado que o desempenho do tutor não atenda às necessidades das 
atividades, descritas nos item 3.4 deste Edital; 
3.4 Descrição das atividades de tutoria presencial: 
a) Mediar a comunicação de conteúdos entre o professor e os cursistas; 
b) Acompanhar e monitorar os acessos, a participação e as atividades discentes; 
c) Apoiar o tutor a distância da disciplina no desenvolvimento das atividades docentes; 
d) Manter regularidade de acesso presencial no polo e no Ambiente Virtual de 
Aprendizagem para atendimento e apoio às necessidades e solicitações do cursista no 
prazo máximo de 24 horas; 
e) Estabelecer contato permanente com os alunos e mediar as atividades discentes; 
f) Elaborar relatórios semanais de acompanhamento dos alunos e encaminhar à 
coordenação de tutoria: 
g) Apoiar operacionalmente a coordenação do curso, professores e tutores nas atividades 
presenciais nos polos, em especial na aplicação de avaliações. 
h) Participar de capacitações. 
 
4 DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA 
 
a) Ficha de inscrição (em anexo); 
b) Cópia da cédula de identidade; 
c) Cópia do CPF; 
d) Comprovante atualizado de residência (conta de água, luz ou telefone); 
e) Cópia do Curriculum Vitae ou Lattes; 
f) Cópia do Diploma de Graduação e/ou Técnico; 
  
 
5 DA INSCRIÇÃO  
 
As inscrições serão realizadas exclusivamente através do correio eletrônico: 
nead@poa.ifrs.edu.br. Os candidatos deverão enviar digitalizados os documentos solicitados 
no item 4, e a ficha de inscrição preenchida (anexo), conforme período estipulado no item 7. 

 
6 DA SELEÇÃO  

 
6.1 A seleção de candidatos será realizada pela Comissão Examinadora composta de 
membros designados pelo Câmpus, mediante análise da ficha de inscrição (anexo a este 
edital) e da documentação apresentada. 
6.2 Caso a Comissão Examinadora julgue necessário, os candidatos serão convocados para 
entrevista individual em data a ser previamente agendada, em horário e local a ser 
informado pelo correio eletrônico (e-mail) do candidato.  
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7 DO CRONOGRAMA 
 
DATA/PERÍODO EVENTO LOCAL/HORÁRIO 
10/06/2014 a 
12/06/2014 

PERÍODO DE INSCRIÇÕES Para o e-mail: 
nead@poa.ifrs.edu.br 

16/06/2014 a 
24/06/2014 

PERÍODO DE ANÁLISE DOS 
DOCUMENTOS 

 

A partir de 
04/07/2014 

DIVULGAÇÃO DO RESULTADO DA 
SELEÇÃO 

Site do Câmpus Porto 
Alegre: www.poa.ifrs.edu.br 

 
 
8 DA REMUNERAÇÃO   
 
Os tutores selecionados por este Edital receberão uma bolsa mensal de tutoria do FNDE, a 
qual não poderá ser acumulada com outra bolsa. O valor da bolsa, que será paga 
diretamente pelo FNDE, é de R$ 765,00. 
 
9 DAS DISPOSIÇÕES GERAIS  
 
9.1  Não serão aceitas as inscrições que forem encaminhadas fora do prazo.  
9.2  Casos omissos serão julgados pela Comissão Examinadora.  
9.3 Do resultado da seleção não cabe recurso. 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

PAULO ROBERTO SANGOI* 
Diretor Geral 

IFRS- Câmpus Porto Alegre 
Portaria 14/2013 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*A via original assinada encontra-se na Chefia de Gabinete, disponível para consulta.
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FICHA DE INSCRIÇÃO PARA TUTOR PRESENCIAL 

 
Nome: _________________________________________________________________ 

Endereço:______________________________________________________________ 

Bairro:_________________________________  CEP:___________________________ 

Cidade:________________________________________________________________ 

Telefone:_______________________________________________________________ 

1. Você está se inscrevendo para tutor a distância do Curso Técnico em (conforme item 
2 do Edital): 
(    ) Administração 
(    ) Biblioteconomia 
(    ) Redes de Computadores 

2. Você está se inscrevendo para tutor a distância para o polo de (conforme item 2 do 
Edital): 

_______________________________________________________________________
_______ 
 
3. Você já teve alguma experiência em Educação a Distância (EAD)? 

(     ) sim       (     ) não 
 
Em caso afirmativo, como foi a experiência? 

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
________________________________ 

4. Assinale o Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) utilizado: 
 
(  ) MOODLE                 (   ) ROODA             (   ) E-PROINFO 
(  ) TelEduc                    (   ) NAVI                 (   )  Outro: ________________ 
 
 
 
 
 
 

5. Você tem algum vínculo empregatício? Em caso afirmativo, qual a função que você 
exerce, em qual instituição ou empresa e quantas horas semanais? 

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
________________________________ 
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6. Com qual freqüência você utiliza o computador?  

(  )não utilizo (  )todos os dias (  )freqüentemente (  )raramente  
 

7. A atuação da tutoria na modalidade EAD exige, além das atividades no AVA Moodle, 
também atividades presenciais (reuniões e capacitações) em Porto Alegre. Com 
agendamento prévio, você tem disponibilidade para participar de possíveis encontros 
na cidade de Porto Alegre?  
(   )sim (   )não 
 

8. A tutoria ocorrerá normalmente no período da noite, durante os dias da semana. Você 
tem disponibilidade para acesso diário ao AVA Moodle durante aproximadamente 04 
horas no turno da noite?  
(   )sim (   )não  

 
9. Por que você está se candidatando para ser tutor presencial? 

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
________________________________ 

                       

___________________________, ____de ___________ de 2014. 

 

 

 

________________________________ 

                                                       (Assinatura do candidato) 

 


