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O Diretor-Geral do Centro Federal de Educação Tecnológica do Espírito Santo, no uso de 
suas atribuições legais e de acordo com as disposições da legislação pertinente, em parceria 
com os municípios participantes do Sistema Escola Técnica Aberta do Brasil – e-TEC Brasil, 
faz saber, pelo presente edital,a prorrogação das Inscrições e  as normas do processo de 
seleção  de  Tutores  Presenciais  para  o  Curso  Técnico  de  Informática  na  modalidade  a 
distância. 

I. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

1) A presente seleção de tutores será regida por este Edital e será executada pelo Centro 
Federal de Ensino Tecnológico do Espírito Santo – CEFETES.
2) Área: Tutoria Presencial para o  Curso Técnico de Informática na modalidade a distância.

II. DAS VAGAS

1) Serão ofertadas 2 vagas no total, para atender o Pólo de Apoio Presencial de Bom Jesus 
do Norte - ES, conforme tabela abaixo:

 Turno de Trabalho Vagas
Matutino 1
Noturno 1

III. DO CARGO

1) Cargo: Tutor Presencial
2) Regime de Trabalho: 20h semanais.
3) Requisitos Básicos:
3.1) Graduação na área de Informática ou qualquer graduação com pós-graduação na área 
de Informática.
3.2) Ter habilidade e conhecimentos para usar computadores em atividades educacionais 
através de internet, correio-eletrônico (e-mail), fórum de discussão e bate-papo (chat).
3.3) Residir no município ou regiões próximas ao Pólo onde irá atuar. 
3.4) Ter experiência comprovada no mínimo 1 (um) ano no magistério.



3.5) Dispor de pelo menos 04 horas diárias (20 horas semanais), podendo ser desenvolvida 
de segunda-feira a sábado, de acordo com agenda a ser definida pelo Coordenador do Pólo 
de Apoio Presencial, para atuar no Pólo para o qual está se candidatando.
3.6) Ter disponibilidade de horários,  dentro de sua carga horária,  para atender no turno 
noturno ou matutino, de acordo com a vaga pretendida (tabela do item II)  se assim for 
requerido pelo Coordenador do Pólo de Apoio Presencial.
3.7) Ser brasileiro nato ou naturalizado.
3.8) Estar quite com as obrigações eleitorais.

IV. DA DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES

1) Cada tutor presencial acompanhará até 25 alunos no Pólo onde irá atuar.
2) Os tutores presenciais contarão com acompanhamento pedagógico do CEAD – Centro de 
Educação a Distância, dos professores especialistas e do suporte técnico do CEFETES.
3) Os tutores presenciais serão responsáveis pelos encontros presenciais obrigatórios no 
Pólo. 
4) Os tutores presenciais serão responsáveis pelo registro de freqüência dos alunos nos 
pólos.
5) No caso de atividades presenciais solicitadas aos alunos pelos professores especialistas, 
os tutores presenciais serão orientados a acompanhar e até mesmo corrigir estas atividades.
6) Os  tutores  presenciais  terão  como responsabilidade  acompanhar  o  desempenho  dos 
alunos buscando incentivá-lo  a cumprir  dentro dos prazos todas as atividades propostas 
gerando a menor taxa de evasão possível para o curso.
7) Os tutores presenciais deverão interagir freqüentemente com o professor especialista e 
tutores a distância. 
8) Os tutores presenciais deverão dar suporte e coordenar o desenvolvimento das atividades 
práticas de laboratório.
9) Os tutores deverão participar de reuniões previamente agendadas, presenciais ou não, 
com  Professores  Especialistas,  Coordenação  do  Curso,  Coordenação  de  Pólo  e/ou 
Coordenação do e-TEC.

V. INSCRIÇÃO

1) Período: 03/11/2008 a 14/11/2008 (exceto Sábado, Domingo).
2) O candidato poderá se candidatar para ambos os turnos, porém, será selecionado para 
atender  apenas  um turno.  Na  seleção  será  considerada,  em primeira  instância,  o  turno 
enumerado como prioridade 1, e assim sucessivamente, conforme ANEXO I.
3) O candidato deverá obrigatoriamente preencher o formulário do ANEXO I, com os dados 
referentes ao remetente e a prioridade  de turno de atuação.  Este  formulário  deverá ser 
colado na parte de remetente do envelope de envio.
4) O candidato deverá obrigatoriamente preencher o curriculum vitae conforme o modelo 
apresentado no ANEXO II, com a devida comprovação. O modelo apresentado no ANEXO II 
está  disponível  na  página  do  CEFETES  (http://www.cefetes.br)  e  do  CEAD 
(http://cead.cefetes.br) em formatos doc e odt.
5) O  candidato  deverá  encaminhar  o  curriculum  vitae,  devidamente  comprovado,  em 
envelope lacrado, via postal, por meio de SEDEX, para o Programa E-Tec Brasil – “Seleção 
de  Tutores  Presenciais” –  Coordenadoria  de  Informática  –  UnED  Colatina  do  Centro 



Federal de Educação Tecnológica do Espírito Santo, situado na Avenida Arino Gomes Leal, 
1700, Santa Margarida, Colatina, ES – CEP: 29700-660. Poderá ainda entregar em mãos, 
em envelope lacrado, no mesmo endereço. A postagem/entrega em mãos deverá ser feita 
até o dia 14 de novembro de 2008. Informações pelos telefones: (27) 3723-1532 ou  (27) 
3348-9204.

VI. DA SELEÇÃO

1) O processo seletivo será realizado através de duas etapas eliminatórias e classificatórias, 
sendo: seleção curricular com nota de 0 (zero) a 100 (cem) com peso 4 e entrevista com 
nota de 0 (zero) a 100 (cem) com peso 6. A média ponderada será a nota final do candidato.
1.1) A Seleção curricular será realizada através da análise do currículo e dos documentos 
comprobatórios enviados por sedex, será realizada por uma comissão de especialistas, não 
cabendo recursos.
Os documentos para análise curricular terão a seguinte pontuação:
1.1.1) Os títulos apresentados serão considerados uma única vez, mesmo que o candidato 
tenha formação múltipla.
1.1.2) Os  diplomas  e/ou  certificados  em  língua  estrangeira  somente  serão  válidos  se 
acompanhados de tradução feita por Tradutor Juramentado.
1.1.3) Os títulos a que se referem a alínea "e" do subitem 1.1.5. só serão considerados, se 
deles constar a carga horária da atividade.
1.1.4) Os títulos a que se referem as alíneas "a" e "b" do subitem 1.1.6. só serão válidos, se 
acompanhados do número do parecer do Conselho Nacional de Educação que credenciou 
os respectivos cursos.
1.1.5) Ordem em que os títulos deverão ser apresentados:
a) Certificado de Curso de Doutorado, na Área de Informática ou em Educação, obtido em 
curso  credenciado  pelo  Conselho  Nacional  de  Educação,  ou,  quando  estrangeiro, 
devidamente revalidado.
b) Certificado de Curso de Mestrado, na Área de Informática ou em Educação, obtido em 
curso  credenciado  pelo  Conselho  Nacional  de  Educação,  ou,  quando  estrangeiro, 
devidamente revalidado.
c)  Certificado de Curso de Pós-Graduação "Lato-Sensu",  na  Área de Informática  ou em 
Educação, obtido em curso que atenda às prescrições da resolução no 01/2007 do Conselho 
Nacional de Educação ou, quando estrangeiro, devidamente revalidado.
d)  Habilitação  específica  obtida  em  curso  de  graduação  relacionada  com  a  Área  de 
Infomática.
e)  Certificados  de  cursos  ou  estágios  não  curriculares,  relacionados  com  a  Área  de 
Informática, em que participou como estudante ou em Educação, com carga horária:
- igual ou superior a 180 (cento e oitenta) horas
- de 80 (oitenta) a 179 (cento e setenta e nove) horas
- de 40 (quarenta) a 79 (setenta e nove) horas
f) atestado de exercício profissional
- exercício profissional de Magistério.
- se o exercício profissional não for de Magistério, mas estiver relacionado com a Área de 
Estudo/Disciplina. No caso de, em um mesmo período, o candidato ter exercido atividades 
nos dois tipos citados, será considerado apenas o de maior peso.
g) Comprovante de aprovação em concurso público
h) Periódico e/ou Livro editado 



1.1.6) Os títulos considerados, suas pontuações e o limite máximo de pontos estão discriminados 
no Anexo III deste Edital
2) Serão selecionados três candidatos por vaga para a etapa de entrevista. Estes receberão 
telegrama com data e hora da entrevista.
3) A  comissão  formada  por  especialistas  do  CEFETES realizará  as  entrevistas  com os 
candidatos  selecionados  por  currículo  no  Pólo  de  Bom Jesus  do  Norte,  situado  na  Av. 
Governador  Lacerda de Aguiar,  s/n,  Centro,  anexo à Biblioteca Municipal.  As entrevistas 
serão individuais, e acontecerão no período de 18/11/2008 a 21/11/2008.
4) Após a entrevista será selecionado apenas um candidato por vaga, que será comunicado 
por telegrama.

VII. DA CLASSIFICAÇÃO

1) São considerados aprovados os candidatos que obtiverem média ponderada igual  ou 
superior a 70 (setenta), sendo classificados aqueles com maior média.
2) Em caso de empate na pontuação entre os candidatos, o desempate se dará da seguinte 
forma:
a - maior pontuação na entrevista e
b - maior pontuação na análise de currículo, nesta ordem.

VIII. DO CURSO DE FORMAÇÃO

1) Será obrigatória,  ao candidato  selecionado e ao primeiro suplente de cada vaga sua 
capacitação no Curso de Formação de Tutores para a Educação a Distância que acontecerá 
a partir do dia 24 de novembro de 2008, sendo uma parte presencial e outra a distância.

IX. DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS

O CEFET-ES divulgará a lista dos candidatos selecionados até o dia 22/11/2008 pelo 
endereço-eletrônico do CEFETES (http://www.cefetes.br) e do CEAD (http://cead.cefetes.br).

X. DA ADMISSÃO

1) O Tutor Presencial será admitido à medida da implantação do curso no pólo.
2) O  candidato  APROVADO deverá  preencher  ficha  de  cadastro  e  assinar  o  Termo de 
Compromisso, comprometendo-se a realizar a capacitação de Tutoria no prazo estabelecido 
pelo CEFETES.
3) A não assinatura do Termo de Compromisso desclassificará definitivamente o candidato.
4) Os selecionados  receberão  bolsa  do FNDE (Fundo Nacional  de  Desenvolvimento  da 
Educação) pelo período de até 10 meses, no valor de: R$ 500,00 (quinhentos reais).
5) O pagamento da bolsa será realizado conforme define a Resolução/FNDE/CD/nº 44, de 
29/12/2006.



6) Sobre o valor da bolsa não incidirá nenhum tipo de imposto, (Resolução/FNDE/CD/nº 44, 
de 29/12/2006).
7) O candidato não poderá acumular mais de uma bolsa de acordo com a Lei Federal nº 
11.273, de 06/02/2006.

XI. DISPOSIÇÕES FINAIS
1) O Centro de Educação a Distância - CEAD do CEFET-ES poderá a qualquer momento 
determinar o cancelamento da bolsa do tutor presencial que não cumprir os itens listados no 
item IV, DA DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES.
2) Os casos omissos serão resolvidos por uma Comissão de especialistas do CEFET-ES, no 
prazo de 05 (cinco) dias, após a ciência do interessado.
3) A constatação de quaisquer irregularidades na documentação implicará a desclassificação 
do candidato, a qualquer tempo, sem prejuízo das medidas legais cabíveis.
4) Em caso  de  cancelamento  da  bolsa  do Tutor  Presencial,  será  convocado  o  próximo 
candidato da seqüência de classificação.
5) O processo seletivo terá validade de 1 (um) ano, a partir da divulgação dos resultados, 
podendo ser prorrogado por mais 1 (um) ano.

Vitória-ES, 29 de outubro de 2008
Jadir José Pela
Diretor - Geral 



ANEXO I
MODELO DE REMETENTE PARA O ENVELOPE

Nome:
Endereço

Cidade UF CEP

Curso: TÉCNICO  EM INFORMÁTICA

Cargo: TUTOR PRESENCIAL – e-TeC/CEFETES

TURNOS
Enumere com os valores 1 e 2 (considerando o número 1 como maior prioridade) os turnos 
de seu interesse:

               (    ) Matutino                                                  (    )  Noturno



ANEXO II

MODELO DE CURRÍCULUM VITAE

CURRÍCULUM VITAE (CV)

Dados Pessoais

Nome:

End.:

Cidade: UF: CEP:

Fone: Cel:

e-Mail:

CPF: RG:

Titulação
Na  descrição  especificar  (nesta  ordem):  curso,  área,  instituição,  cidade,  UF  e  data  de 
conclusão.
Formação Descrição

Graduação

Aperfeiçoamento

Especialização

Mestrado

Doutorado

Experiência profissional de ensino
Na descrição especificar (nesta ordem): mês e ano de início, mês e ano de término, função, 
disciplina, instituição, cidade e UF.
Item Descrição

Experiência profissional relevante na área profissional do curso
Na descrição especificar (nesta ordem): mês e ano de início, mês e ano de término, função 
(atividade, cargo, etc.), empresa ou instituição, cidade, UF e descrição da experiência.



Item Descrição

Publicações
Na  descrição  especificar:  Tipo?  (livro,  artigo,  manual,  programa,  etc...),  Onde?  (editora, 
veículo, mídia, etc...), Título, data da publicação ou veiculação.
Item Descrição



Anexo III

PROCESSO SELETIVO TUTORES PRESENCIAIS
EDITAL/CEAD/ e-Tec,  Nº XX/2008

FICHA DE AVALIAÇÃO – PROVA DE TÍTULOS

CANDIDATO: ____________________________________________________________

NATUREZA DO TÍTULO Nº DE 
CERTIFICADOS

PONTOS
MÁXIMO TOTAL OBTIDO

1. Certificado de Curso de Doutorado obtido em curso 
credenciado pelo CNE.

 01 10

2.  Certificado de Curso de  Mestrado obtido  em curso 
credenciado pelo CNE.

 01 10

3. Certificado de Curso de Especialização em nível de 
Pós-Graduação Lato-Sensu que atender às exigências da 
resolução 01/2001 do CNE.

 01 10

4. Habilitação específica obtida em curso de graduação
     

 01 15

5. Certificado de curso: //////////////////////////////// //////////////// ///////////////////////////
     - maior ou igual a 180 horas  03 – 3pts
     - maior ou igual a   80 horas  03 – 2pts
     - maior ou igual a   40 horas  02 – 1pts

 
17

6. Atestado de exercício profissional na área: ////////////////////////////////
//////////////////////////////

////////////////
////////////

////////////////////////////
////////////////////////

- de magistério 02 por ano ou fração 
superior  a  06  (seis) 
meses

- não magistério, relacionada com a área da disciplina a 
que concorre (carteira de trabalho ou declaração)

01 ponto por ano ou 
fração superior  a 06 
(seis) meses

30

7. Aprovação em Concuso Público  02 pontos por 
comprovante

02

8. Publicações Técnico-científicas //////////////////// /////////// ///////////////////////

-Publicação em periódico* (3 últimos anos) 01 – 3pts* 03
-Organização de Livro na área de educação**            01 - 3pts 03
                                                                                                                     TOTAL                            

*Três pontos no caso do candidato ser o único autor, ou esse número de pontos dividido pelo número de 
co-autores.

** Treis pontos no caso do candidato ser o único autor, ou esse número de pontos dividido pelo número de co-autores.
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