
 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO 

COORDENADORIA DE GESTÃO DE PESSOAS 

ÁREA DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAL 
 

 
 

EDITAL ADP/CGP Nº 03, DE 18 DE MAIO DE 2016. 
 
 
 A Área de Desenvolvimento de Pessoal da Coordenadoria de Gestão de Pessoas da 
Universidade Federal de Ouro Preto (ADP/CGP/UFOP), considerando a Resolução CUNI 
810, torna público o Edital de seleção de tutores para atuarem, a partir das orientações do 
ministrante responsável, no acompanhamento e apoio didático aos participantes da ação 
de capacitação "Plataforma Moodle - versão 2.8". 
 
 
1. Disposições Gerais 
 
1.1 - Serão disponibilizadas duas vagas a serem preenchidas conforme os critérios de 
seleção estabelecidos no item 4. 
 
1.2 - Os tutores selecionados por este edital terão a função de, a partir das orientações do 
ministrante responsável, acompanhamento e apoio didático aos participantes da ação de 
capacitação "Plataforma Moodle - versão 2.8", perfazendo um total de dois meses de 
atuação.  
 
 
2. Das condições para participação 
 
Poderão se inscrever neste Edital os servidores do quadro permanente de pessoal da 
UFOP, docentes ou técnico-administrativos em educação: 
 

I. Estáveis e em efetivo exercício de suas atribuições no cargo; 
II. Com experiência comprovada como tutor à distância;  

III. Que não recebam a bolsa UAB/CAPES oferecida aos tutores vinculados à 
Universidade Aberta do Brasil (UAB). 

 
 
3. Das Inscrições 
 
3.1 - Os interessados deverão entregar os documentos abaixo relacionados na CGP, no 
período de 18/05/2016 a 30/05/2016; podendo fazê-lo das 07h às 19h. 
 
I. Formulário de inscrição devidamente preenchido (Anexo I) 
II. Ficha Funcional 

III. Documento de comprovação de experiência como tutor à distância. 
IV. Certificado ou declaração de participação em curso de capacitação para tutores.1 

 
3.2 – Não serão analisadas as inscrições que não contenham todos os documentos 

                                                 
1 Documento opcional. 



obrigatórios (documentos I, II e III). 
 

 
4. Do Processo Seletivo 
 
4.1 - A seleção dos tutores obedecerá aos critérios abaixo, sendo atribuídas as seguintes 

notas: 

 
I. Maior tempo de experiência comprovada como tutor de curso à distância, sendo 

considerado 0,5 ponto para cada semestre de atuação. 
II. Participação em curso de capacitação para tutores, sendo considerado 1 ponto para 

cada 40 horas/aula.  
 
4.2 - O resultado do processo seletivo será divulgado até o dia 03/06/2016 às 13h, em 
http://www.proad.ufop.br/cgp/ e também na página da CGP na rede social “Facebook”. 
 
 
5. Do Pagamento 
 
5.1 - O pagamento aos tutores será efetuado por meio da rubrica de Gratificação por 
Encargos de Curso e Concurso (Decreto nº 6.114, de 15 de maio de 2007). 
 
5.2 – Para a efetivação da solicitação de pagamento ao tutor, a ADP deverá receber, ao 
final de 30 e 60 dias de curso, a Declaração de Execução de Atividades de Tutoria (Anexo 
II) e a avaliação da atuação do tutor pelo ministrante.  
 
5.3 - O valor a ser pago pela atuação na tutoria da ação de capacitação será equivalente 
ao valor pago pela atuação dos tutores do CEAD/UFOP (bolsa UAB/CAPES), 
correspondendo a duas parcelas de R$ 765,00 (setecentos e sessenta e cinco reais).  
 
 
6. Das Disposições Finais 
 
6.1 - Os casos omissos relacionados a este processo seletivo serão submetidos à 
apreciação da Coordenadoria de Gestão de Pessoas. 
  
 
 
 

Elenice Vânia Xavier 

Chefe da Área de Desenvolvimento de Pessoal 

http://www.proad.ufop.br/cgp/


ANEXO I 

Edital ADP/CGP nº 03/2016 
 

     FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO PARA PROCESSO SELETIVO DE 
     TUTORES PARA AÇÃO DE CAPACITAÇÃO 

 
 

 
INSCRIÇÃO Nº____________ 
(a ser preenchido pela ADP) 
 

DADOS PESSOAIS 

Nome: SIAPE: 

Unidade/setor de lotação: Telefone: 

Email: Celular.: 

 
 

Período em que atuou como tutor:  
 
 

 
 

 
Data: ______/______/________ 

 
Assinatura: 

 

 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Protocolo: (a ser preenchido pela ADP) 
 
INSCRIÇÃO Nº____________ 
 
Data: ____/___/_____    Assinatura: _______________________________ 



 
ANEXO II 

 
Edital ADP/CGP nº 03/2016 

 

DECLARAÇÃO DE EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE TUTORIA 
 

Pela presente Declaração de Execução de Atividades, eu ______________________, 

_____________________________(nome completo), matrícula SIAPE no ___________, 

declaro ter atuado no período de ___/___/____ a ___/___/____ como tutor da ação de 

capacitação “ Plataforma Moodle 2.8”, conforme a Resolução CUNI 810:  

 

Atividades desenvolvidas no período: 

 

 

 

 

 

 

 

Dificuldades apresentadas para a execução da tutoria, se houver: 

 

 

 

Declaro serem exatas e verdadeiras as informações aqui prestadas, sob a pena de ser 
responsabilizado administrativo, civil e penalmente.  

 

__________________, _____ de ________________ de _______.    

 

__________________________________________ 
                          Assinatura do tutor 

 
 

 
 
 
 
 


