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EDITAL N°003/2013/EaDADM/UFSC 

PROCESSO SELETIVO PARA BOLSISTAS UAB/FNDE 
 
O Coordenador do Curso de Graduação em Administração Pública na modalidade a distância, 
no uso de suas atribuições legais, torna pública a abertura das inscrições e as normas que 
regerão o processo seletivo para a contratação de BOLSISTAS que atuarão como TUTORES 
PRESENCIAIS no Curso de Graduação em Administração Pública na modalidade a distância 
do Programa Nacional de Formação em Administração Pública - PNAP, oferecidos pela 
Universidade Federal de Santa Catarina - UFSC. 
 
1. FUNÇÃO 
 
Tutor presencial 
 
2. LOCAL DE ATUAÇÃO 
 
O tutor presencial atuará no polo de ensino de Tubarão/SC. 
 
3. DAS ATRIBUIÇÕES 
 
O tutor presencial tem o papel de coordenar e orientar, na forma presencial, a exploração de 
materiais em grupos de estudo e dá suporte aos alunos no uso das tecnologias utilizadas, bem 
como informá-los sobre os assuntos acadêmicos, matrículas, atividades do curso, além de 
fiscalizar as provas e acompanhar as videoconferências.  
 
4. DOS REQUISITOS 
 
4.1 Caráter Eliminatório 
 
O candidato deverá possuir formação de nível superior em Administração Pública, 
Administração, Economia, Ciências Contábeis, Direito ou Engenharia de Produção, além de 
experiência mínima de 1 (um) ano no magistério do ensino básico ou superior OU ter formação 
pós-graduada OU estar vinculado a um programa de pós-graduação. 
 
4.2 Caráter Classificatório 
 
A classificação e a pontuação obedecerão aos seguintes critérios: 
 
4.2.1 Currículo – até 3,0 pontos 
4.2.2 Entrevista – até 5,0 pontos 
4.2.3 Horários disponíveis para atuar na tutoria – até 2,0 ponto 
 
4.3 DA ENTREVISTA 
 
4.3.1 Apenas os cinco primeiros candidatos na ordem de classificação serão submetidos a uma 
entrevista. 
4.3.2 As entrevistas serão realizadas no dia 17 de dezembro de 2013. Os horários serão 
divulgados no seguinte endereço: www.ead.ufsc.br/administracaopublica 
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5. DAS VAGAS 
 
Tubarão/SC: 01 vaga 
 
6. DA CARGA HORÁRIA  
 
A carga-horária será de 20h semanais de trabalho presencial, estabelecidas conforme 
cronograma definido pela coordenação do curso e do polo, principalmente aos sábados 
(manhã e tarde) e nos dias de semana à noite. 
 
7. DA REMUNERAÇÃO 
 
O valor da bolsa FNDE para tutores presenciais é de R$ 765,00 (setecentos e sessenta e cinco 
reais) mensais. 
 
8. DAS INSCRIÇÕES 
 
8.1 A inscrição do candidato implicará o conhecimento e a tácita aceitação das condições 
estabelecidas neste edital, das quais não poderá alegar desconhecimento. 
 
8.2 As inscrições deverão ser realizadas no período de 10 a 12 de dezembro de 2013. 
 
8.3 O candidato deverá realizar sua inscrição através do e-mail 
processoseletivo@eadadm.ufsc.br 
 
8.4 O candidato deverá anexar ao e-mail, no ato da inscrição: 
 
a) Formulário de inscrição preenchido, disponível no seguinte endereço: 
http://ead.ufsc.br/administracaopublica/editais/ 
b) Currículo Lattes. 
 
9. DO DESEMPATE 
 
9.1 Serão selecionados para atuar como tutores presenciais os candidatos que obtiverem o 
maior número de pontos na classificação final e tiver dentro do limite de vagas.  
 
9.2 Ocorrendo empate na pontuação será dada preferência ao candidato com idade mais 
elevada, conforme estabelece o art. 27, parágrafo único, da Lei n. 10.741, de 1º de outubro de 
2003. 
 
9.3 Persistindo o empate, será escolhido o candidato que tiver mais tempo de experiência em 
Educação a Distância. 
 
10. DA COMISSÃO EXAMINADORA 
 
A comissão examinadora que realizará a seleção será designada através de portaria emitida 
pelo coordenador do curso de graduação em Administração Pública. 
 
11. DO RESULTADO 
 
O resultado final será divulgado no endereço www.ead.ufsc.br/administracaopublica. 
 
12. DOS RECURSOS 
 
12.1 O recurso deve ser interposto, pessoalmente ou por procurador, na Secretaria do Curso 
de Administração Pública, situada na Universidade Federal de Santa Catarina, 
Campus Universitário Professor João David Ferreira Lima, Centro Socioeconômico, 
Departamento de Ciências da Administração, Bairro Trindade, Florianópolis, Santa Catarina. 
 
 

http://ead.ufsc.br/administracaopublica/editais/
http://www.ead.ufsc.br/administracaopublica


 3

 

12.2. O recurso deve: 
 
a) conter o nome e o número do CPF do candidato; 
b) ser fundamentado. 
 
12.3 O recurso deve ser dirigido ao Coordenador do Curso de Administração Pública, no prazo 
de 01 (um) após a divulgação do resultado. 
 
12.4 O recurso será apreciado pela Comissão Examinadora do respectivo curso. 
 
13. DO INÍCIO DAS ATIVIDADES 
 
O início das atividades será em 3 de fevereiro de 2014. 
 
14. DA VALIDADE 
 
O prazo de validade do presente processo seletivo será de 1 (um) ano, contado a partir da data 
de publicação dos resultados. 
 

 
Florianópolis (SC), 9 de dezembro de 2013. 

 
 

 
Gerson Rizzatti Júnior 

Coordenador do Curso de Graduação em Administração Pública na modalidade a 
distância da Universidade Federal de Santa Catarina 


