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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, faz saber, 
pelo presente edital, as normas do processo de seleção de Tutores a Distância 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 para as disciplinas do primeiro e segundo módulos do Curso Técnico de 
Informática na modalidade a distância.

II. DO CARGO

1) Cargo: Tutor a Distância.
2) Função: o tutor a distância fará a orientação e acompanhamento dos alunos observando 
a  participação  e  envolvimento  destes  nas  atividades  desenvolvidas,  considerando  o 
compromisso com as atividades “on line” sob sua responsabilidade direta.
3) Requisitos Básicos:
Poderá  se  inscrever  ao processo  seletivo  aquele  que  preencha os  requisitos  e  critérios 
especificados abaixo:
3.1) Matemática: Graduação  em  Matemática,  Física,  Estatística  ou  Engenharia  com 
experiência comprovada em docência;
3.2) Português: Graduação em Letras com experiência comprovada em docência;
3.3) Metodologia  de  Aprendizagem  em  EAD:  Graduação  em  qualquer  área  com 
experiência comprovada em docência e em Ambiente de Virtual de Aprendizagem – Moodle.
3.4) Para  as  disciplinas  de  Lógica  de  Programação,  Fundamentos  de  Hardware  e 
Montagem e Manutenção de Computadores, Aplicativos Computacionais, Introdução a 
Redes  de  Computadores,  Técnicas  de  Programação  e  Sistemas  Operacionais: 
Graduação na área de Informática ou afim, alunos regularmente matriculados em cursos de 
pós-graduação na área de informática, que tenham experiência comprovada em docência.
3.5) Ter habilidade para utilizar computadores com sistema operacional Windows ou Linux.
3.6) Possuir computador com acesso a Internet banda larga.
3.7) Residir, preferencialmente, na Grande Vitória ou em Colatina. Em virtude das reuniões 
pedagógicas presenciais  estarem previstas para os CEFETES -  Unidade de Colatina ou 
Unidade Serra. O custo do deslocamento de responsabilidade do tutor a distância.



3.8) Ter experiência comprovada em no mínimo 1 (um) ano no magistério. (Lei Federal nº 
11.273, de 06/02/2006).
3.9) Ser brasileiro nato ou naturalizado.
3.10) Estar quite com as obrigações eleitorais.
4) Remuneração : A bolsa do Tutor a distância é de R$ 600,00 (seiscentos reais) de acordo 
com a Lei 11.273 de fevereiro 2006 e da Lei 11.502 de junho de 2007 que altera a lei 
anterior, pagas pelo FNDE (Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação).

III. DAS VAGAS

Serão ofertadas 9 vagas no total. A tabela a seguir apresenta o número de vagas disponíveis 
por disciplina:

Módulo Disciplina Nº
vagas

I Metodologia de Aprendizagem em EAD 1
I Matemática 1
I Português 1
I Lógica de Programação 1
I Fundamentos de Hardware e Montagem e Manutenção de Computadores 1
II Aplicativos Computacionais 1
II Introdução a Redes de Computadores 1
II Técnicas de Programação 1
II Sistemas Operacionais 1

Total 9

IV. DA DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES

1) Cada tutor a distância acompanhará em sua disciplina 50 alunos.
2) Os  tutores  a  distância  contarão  com  acompanhamento  pedagógico  do  Professor 
Formador e Pedagogo, além do suporte de tecnologia do CEAD - CEFET-ES.
3) Os tutores a distância serão responsáveis por esclarecer dúvidas dos alunos em até 24 
horas,  podendo  recorrer  ao professor  Formador  caso  tenha  dificuldade em solucionar  a 
dúvida enviada pelo aluno.
4) Os tutores a  distância irão corrigir  todas as atividades enviadas através do ambiente 
virtual de aprendizagem, correção de exercícios, trabalhos e provas escritas.
5) Os  tutores  a  distância  terão  como responsabilidade  acompanhar  o  desempenho  dos 
alunos  buscando  incentivá-los  no  desenvolvimento  das  tarefas  interagindo  através  do 
ambiente virtual de aprendizagem.
6) Os tutores deverão interagir freqüentemente com o professor Formador.
7) Os tutores deverão participar de reuniões previamente agendadas, presenciais ou não, 
com Professor  Especialista,  Professores  Formadores,  Pedagogo,  Coordenação do Curso 
e/ou Coordenação do e-TEC. 



V. INSCRIÇÃO

1) Período: 03/11/2008 a 10/11/2008 (exceto Sábado, Domingo).
2) O candidato poderá se candidatar para até três disciplinas, desde que a sua formação 
atenda aos requisitos exigidos no item II deste edital, porém, será selecionado para atender 
a apenas uma disciplina. Na seleção será considerada, em primeira instância, a disciplina 
enumerada 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 as disciplinas pretendidas. 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  à  Distância” –  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 10 de novembro de 2008. Informações pelos telefones: (27) 3723-1532 ou  (27) 
3348-9204.
6) O candidato Portador de Deficiência tem assegurado o direito de se inscrever no presente 
processo seletivo, sendo reservado o percentual de 5% das vagas oferecidas, em obediência 
às disposições legais pertinentes, em específico Decreto nº 3.298, de 20 de dezembro de 
1999.

VI. DISCIPLINAS

Módulo I

1) Metodologia de aprendizagem em EaD
Introdução a EAD. O ensino e a aprendizagem na modalidade EAD. Hábitos de estudos. 
Estilos de aprendizagem. Ambiente de Aprendizagem a distância – Moodle.   A Internet. 
Ferramentas de aprendizagem no ambiente web. Utilização de materiais didáticos impresso, 
virtual e audiovisual.
2) Português
Conceito de comunicação: elementos da comunicação e níveis de linguagem. Organização 
do  pensamento  e  estruturação  de  mensagens.  Comunicação  interpessoal:  competência 
comunicativa, percepção interpessoal. Dificuldades mais freqüentes em língua portuguesa. 
Paralelismo sintático e semântico. Interpretação de textos. Leitura e produção de textos.
3) Matemática
Razões e Proporções. Operações com Conjuntos. Números inteiros e racionais. Potenciação 
e  Radiciação.  Números  reais.  Equações  e  Inequações  em  IR.  Funções  reais:  gráfico, 
domínio, imagem. Estudo de funções particulares: Funções Afins, Quadráticas, Modulares, 
Sistemas Lineares, Matrizes e Determinantes.  Matemática Financeira.
4) Fundamentos de Hardware, Montagem e Manutenção de Computadores
Conceito de Processamento de Dados, Sistemas de Computação; Histórico da evolução dos 
computadores;  Sistema  de  Numeração;  Arquitetura  das  máquinas  Atuais;  Hardware  e 



Software;  Organização  de  Sistemas  de  Computadores;  Modelo  Lógico  do  Hardware; 
Arquitetura RISC e CISC, Processadores;  Placas Mãe,  barramentos e ChipSets;   Setup; 
BIOS;  Tipos de  Memória;  Endereçamento  de Memória;  Dispositivos  de Armazenamento; 
Interfaces  e  Controladoras;  Monitores  e  Impressoras;  Outros  Dispositivos;  Manutenção 
corretiva e preventiva.
5) Lógica de Programação
Conceito de Algoritmo. Constantes e Variáveis. Tipos de dados. Operadores. Expressões 
aritméticas e lógicas. Comandos básicos: atribuição, condicionantes e repetição. Funções e 
Procedimentos. Vetor.

Módulo II

6) Aplicativos Computacionais
Editor de Texto: Trabalhando com texto; Formatação de conteúdo (textos, parágrafos, figuras 
etc.);  Tabela; Gráfico; Verificação ortográfica;  Auto-correção; Dicionários; Configuração de 
Página; Figuras; Caracteres Especiais; Inserção de Campos (data, hora, número de página, 
etc);  Índice  e  Sumário;  Mala  Direta  e  Etiqueta;  Macros;  Impressão  e  Visualização; 
Exportação de documento.  Planilha Eletrônica:  Conceitos básicos;  Seleção de intervalos; 
Formatação de Células;  Operações sobre Linhas e Colunas;  Operações sobre Planilhas; 
Preenchimento  de  Seqüências;  Classificar  lista  de  dados;  Filtro  de  dados;  Criação  de 
fórmulas;  Funções;  Subtotais;  Validação;  Gráficos;  Criação  de  Estilos  de  Formatação; 
Formatação condicional; Definição de área de impressão; Importar dados externos; Macro; 
Tabela  dinâmica.  Banco  de  Dados:  Conceitos  básicos;  O  ambiente;  Tabelas;  Tipos  de 
dados;  Índices;  Formulários;  Entrada  de  dados;  Consultas;  Relatórios.  Apresentação  de 
Slides: Operações básicas; Inserção de conteúdo; Aplicar modelo de estrutura; Formatação 
de conteúdo; Apresentação de slides; Transição de slides; Efeitos e animação de objetos; 
Anotações e impressão; Manipulação de objetos e gráficos; Alteração de slides mestre.
7) Introdução a Redes de Computadores 
Visão geral de componentes de rede. Utilização de serviços básicos de redes. Topologias de 
Rede.  Meios  Físicos  de Transmissão (guiados  e  não guiados).  Interfaces  e  Padrões de 
Rede.
8) Técnicas de Programação
Matriz.  Noções  de  Recursividade.  Registros.  Arquivos.  Apontadores.  Listas  encadeadas. 
Estruturas lineares com disciplina de acesso: Pilha (LIFO), Fila (FIFO) e Árvore Binária.
9) Sistemas Operacionais
Fundamentos  de  sistemas  operacionais.  Histórico.  Tipos  de  Sistemas  Operacionais. 
Estrutura de Sistemas Operacionais. Interface Usuário Modo Texto, Modo Gráfico,  Sistema 
de  arquivos,  Instalação  Linux/Windows..  Administração  do  sistema:  usuários,  recursos, 
grupos, perfil, Compartilhamento de Pastas e Impressoras.

VII. SELEÇÃO

O processo seletivo será realizado em duas etapas eliminatórias e classificatórias, sendo:
Prova de Título e Curso de Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA). Não caberá recurso em 
nenhuma das etapas.

1) PROVA DE TÍTULOS
1.1) A  Seleção  curricular  será  realizada,  através  da  análise  do  currículo  e  dos  documentos 
comprobatórios recebidos, por uma comissão formada por especialistas do CEFETES. Somente 



participarão  desta  prova  os  candidatos  que  apresentarem,  no  mínimo,  os  certificados  de 
formação profissional exigidos como pré-requisitos para o cargo pretendido discriminado no item 
II deste Edital. Serão automaticamente eliminados os candidatos que não apresentarem estes 
certificados.
1.2) Os títulos considerados, suas pontuações e o limite máximo de pontos estão discriminados 
no Anexo III deste Edital.
1.3) Não serão avaliados os títulos que não obedecerem ao que foi estipulado no item V deste 
edital.
1.4) As fotocópias dos diplomas de formação acadêmica e comprovante de docência deverão ser 
autenticadas em cartório.  As demais cópias de documentos e certificados poderão ser  cópia 
simples.
1.5) Os títulos apresentados serão considerados uma única vez, mesmo que o candidato tenha 
formação múltipla.
1.6) Os  diplomas  e/ou  certificados  em  língua  estrangeira  somente  serão  válidos  se 
acompanhados de tradução feita por Tradutor Juramentado.
1.7) Títulos a serem apresentados:
1.7.1) Certificado de Curso de Doutorado, em área afim da Área de Estudo/Disciplina ou em 
Educação,  obtido  em curso  credenciado  pelo  Conselho  Nacional  de  Educação,  ou,  quando 
estrangeiro, devidamente revalidado.
1.7.2) Certificado de Curso de Mestrado,  em área afim da Área de  Estudo/Disciplina ou em 
Educação,  obtido  em curso  credenciado  pelo  Conselho  Nacional  de  Educação,  ou,  quando 
estrangeiro, devidamente revalidado:
Os títulos a que se referem os subitens "1.7.1" e "1.7.2" só serão válidos, se acompanhados do 
número do parecer do Conselho Nacional de Educação que credenciou os respectivos cursos.
1.7.3) Certificado  de  Curso  de  Pós-Graduação  "Lato-Sensu",  em  área  afim  da  Área  de 
Estudo/Disciplina 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.
1.7.4) Habilitação  específica  obtida  em  curso  de  graduação  relacionada  com  a  Área  de 
Estudo/Disciplina.
1.7.5) Certificados de cursos relacionados com a Área de Estudo/Disciplina, ou em Educação, 
com carga horária:
- igual ou superior a 180 (cento e oitenta) horas: serão considerados até dois certificados.
- de 80 (oitenta) a 179 (cento e setenta e nove) horas: serão considerados até três certificados.
- de 40 (quarenta) a 79 (setenta e nove) horas: serão considerados até dois certificados.
1.7.6) Atestado de exercício profissional:
- exercício profissional de Magistério.
- exercício profissional de Magistério Superior na área do curso.
-  exercício  profissional  não  Magistério,  mas  relacionado  com  a  Área  de  Estudo/Disciplina, 
comprovado na carteira de trabalho ou declaração.
No  caso  de,  em  um  mesmo  período,  o  candidato  ter  exercido  atividades  relacionadas  ao 
Magistério, será considerado apenas o de maior peso.
1.7.7) Declaração de exercício de tutoria  em Educação a Distância,  constando o período de 
atuação.
1.7.8) Publicação nos últimos 02 (dois) anos em periódicos ou eventos na área especializada: 
serão considerados até 03 (dois) certificados.
1.8) Serão selecionados os candidatos, em ordem crescente de classificação, considerando 03 
(três) vezes o número de vagas descrito no item III deste Edital.
1.9) Em caso de  empate  na  pontuação  final  entre  os  candidatos,  o  desempate  se  dará  da 
seguinte forma:
1.9.1) maior  pontuação na experiência  profissional  de  Magistério  na  área,  seguido  de maior 
experiência em tutoria à distância. 



1.10) Os resultados da etapa de Prova de Títulos estarão disponíveis no dia 18/11/2008 no site 
do  Cefetes  (http://www.cefetes.br)  e  do  CEAD  (http://cead.cefetes.br)  e  apresentados  por 
disciplina.
2) CURSO DE AMBIENTE VIRTUAL DE APRENDIZAGEM
2.1) O Curso de Ambiente Virtual de Aprendizagem, com carga horária de 30 horas, faz parte da 
Capacitação de Tutores para Educação a Distância.
2.2) Este  curso  será  oferecido  totalmente  a  distância.  Os  classificados  na  prova  de  títulos 
receberão Login e Senha para acesso ao Curso através do e-mail informado no currículo.
2.3) O primeiro acesso ao curso deverá acontecer entre os dias 19/11/2008 e 23/11/2008. Caso o 
acesso  não  seja  feito  neste  período,  o  candidato  será  automaticamente  eliminado  e  serão 
chamados os suplentes.
2.4) O início do Curso será no dia 24/11/2008, com término previsto para 06/12/2008.
2.5) O candidato que não atingir 60% da média prevista, conforme projeto pedagógico do curso, 
estará eliminado.
2.6) Serão selecionados os candidatos, em ordem crescente de classificação, considerando o 
número de vagas descrito no item III deste edital.

VIII. CLASSIFICAÇÃO FINAL

O Resultado, média ponderada, será obtido considerando: Prova de Títulos com nota de 0 
(zero) a 100 (cem) com peso 4 (quatro), e Ambiente Virtual de Aprendizagem com nota de 0 
(zero) a 100 (cem) com peso 6 (seis).

A classificação do candidato se dará em função do número de vagas previstas para cada 
disciplina conforme item III.

Em caso de empate na pontuação entre os candidatos o desempate se dará em função da 
pontuação obtida na prova de títulos.

O CEAD/CEFETES divulgará a lista dos candidatos selecionados a partir do dia 12/12/2008 
na página do CEFETES (http://www.cefetes.br) e do CEAD (http://cead.cefetes.br).

IX. FORMAÇÃO

1) O candidato APROVADO deverá concluir, OBRIGATORIAMENTE, a Capacitação de Tutores a 
Distância no prazo estabelecido pelo CEAD/CEFETES.
2) Serão chamados 1 (um) suplente,  por  disciplina,  em ordem de classificação,  os quais  se 
comprometam a concluírem a Capacitação de Tutores a Distância, constituindo-se reserva de 
tutores capacitados por disciplina em caso de desvinculação.

X. VINCULAÇÃO AO SISTEMA e-TEC BRASIL

1) O Tutor a distância será vinculado ao Sistema e-TEC BRASIL à medida da implantação das 
disciplinas, de acordo com o calendário estabelecido pela Coordenação do Curso.
2) O  candidato  APROVADO  deverá  preencher  ficha  de  cadastro  e  assinar  o  Termo  de 
Compromisso,  comprometendo-se a concluir  a  Capacitação de Tutores a Distância  no  prazo 
estabelecido pelo CEAD/CEFETES.

http://cead.cefetes.br/
http://cead.cefetes.br/
http://cead.cefetes.br/


3) A não assinatura do Termo de Compromisso eliminará definitivamente o candidato.
4) Os candidatos selecionados receberão bolsa do FNDE (Fundo Nacional de Desenvolvimento 
da Educação) no valor de: R$ 600,00 (seiscentos reais), para cada 20 horas de carga horária da 
disciplina.
5) O  pagamento  da  bolsa  será  efetuado  conforme  define  a  Resolução/FNDE/CD/nº  44,  de 
29/12/2006.
6) O candidato não poderá acumular mais de uma bolsa simultaneamente de acordo com a Lei 
Federal nº 11.273, de 06/02/2006.
7) Os  candidatos  selecionados  poderão  ser  novamente  vinculados  ao  Sistema  para  outras 
disciplinas afins (cadastro de reserva).

XI. DISPOSIÇÕES FINAIS

1) O  Centro  de  Educação  a  Distância  -  CEAD do  CEFET-ES poderá  a  qualquer  momento 
determinar o cancelamento da bolsa e desvinculação do tutor a distância que não cumprir as 
atividades descritas no item IV deste Edital.
2) A constatação de quaisquer irregularidades na documentação implicará a desclassificação do 
candidato, a qualquer tempo, sem prejuízo das medidas legais cabíveis.
3) Em caso de desvinculação de Tutor a Distância, será convocado o próximo tutor suplente 
capacitado, em ordem de classificação, conforme item IX - subitem 2 deste Edital.

Vitória, 29 de Outubro de 2008
Jadir José Pela
Diretor – Geral



ANEXO I
MODELO DE REMETENTE PARA O ENVELOPE

Nome:
Endereço

Cidade UF CEP

Curso: TECNICO EM INFORMÁTICA

Cargo: TUTOR A DISTÂNCIA – CEAD/CEFETES/e-Tec

DISCIPLINAS
Enumere até três disciplinas em ordem crescente (considerando o número 1 como maior
prioridade) de acordo com o seu interesse:

(    ) Metodologia de Aprendizagem em EAD
(    )  Português
(    )  Matemática
(    )  Aplicativos Computacionais
(    )  Introdução a Rede de Computadores
(    )  Fundamentos de Hardware e Montagem e Manutenção de Computadores
(    )  Lógica de Programação
(    )  Técnicas de Programação
(    )  Sistemas Operacionais



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 A DISTÂNCIA
EDITAL/CEAD/ e-Tec,  Nº XX/2008

FICHA DE AVALIAÇÃO – PROVA DE TÍTULOS

CANDIDATO: ____________________________________________________________

ÁREA DE ESTUDO/DISCIPLINA:  ______________________________________________________

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 10

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

 
12

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. Tutoria em Ambiente Virtual de Aprendizagem 03 pontos para cada 
período de 03 (três) 
meses de exercício

12

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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