
Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica

Instituto Federal do Norte de Minas Gerais
Diretoria de Educação a Distância

EDITAL Nº 25, DE 30 DE JANEIRO DE 2017.

SELEÇÃO SIMPLIFICADA DE TUTOR PRESENCIAL PARA ATUAR NO CURSO SUPERIOR DE

LICENCIATURA  EM  LETRAS  LIBRAS  NA  MODALIDADE  A  DISTÂNCIA  –  SISTEMA

UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL (UAB)

O INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS

GERAIS (IFNMG), por intermédio da Diretoria de Educação a Distância, torna pública a abertura

das inscrições ao processo de seleção simplificada para a formação de cadastro de reserva para

a função de Tutor Presencial, a fim de atuar no curso superior de Licenciatura em Letras Libras na

modalidade a distância – Sistema Universidade Aberta do Brasil (UAB), a ser ofertado no âmbito

do IFNMG, atendendo  à  necessidade  temporária  de  excepcional  interesse  público, conforme

segue:

1. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

1.1 O processo de formação de cadastro de reserva será regido por este Edital;

1.2 Ao efetivar a inscrição, o candidato declara estar ciente do conteúdo deste Edital e acata na

íntegra as suas disposições;

1.3 De acordo com o Art. 5º da Portaria CAPES nº 183, de 21 de outubro de 2016 será vedado o

pagamento de bolsas pelo Sistema UAB ao participante que possuir bolsas cujo pagamento tenha

por base a Lei Nº 11.273/2006 e com outras bolsas concedidas pela CAPES, CNPq ou FNDE,

exceto  quando  expressamente  admitido  em  regulamentação  própria.  É  vedado  ainda  o

recebimento  de mais  de  uma bolsa  do  Sistema UAB referente  ao mesmo mês,  ainda que o

bolsista tenha exercido mais de uma função no âmbito do Sistema UAB. 

1.4  O  (a)  candidato  (a)  que,  por  qualquer  motivo,  deixar  de  atender  às  normas  e  às

recomendações estabelecidas será automaticamente eliminado desta seleção;

1.5 Dúvidas e informações poderão ser encaminhadas para o e-mail editaisceadifnmg@gmail.com

2 DO PROGRAMA 

2.1 Instituído pelo Decreto 5.800, de 8 de junho de 2006 a UAB é um sistema integrado por

universidades públicas que oferece cursos de nível superior para camadas da população que têm

dificuldade de acesso à formação universitária, por meio do uso da metodologia da educação a
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distância.

3 DO ENCARGO, ATRIBUIÇÕES, REMUNERAÇÃO DA BOLSA E VAGAS

3.1 Conforme a Portaria CAPES nº 183, de 21 de outubro de 2016 o Tutor Presencial deve atuar

em atividades típicas de tutoria desenvolvidas no âmbito do Sistema UAB.

3.2 A forma de concessão da retribuição financeira pelo exercício do Tutor Presencial, atribuições,

vedações quanto à vinculação ou exercício da função e requisitos para vinculação como bolsista

são determinados pela Portaria CAPES nº 183, de 21 de outubro de 2016.

3.3 O valor da bolsa que trata o subitem 3.2 será de R$ 765,00 (setecentos e sessenta e cinco

reais)  ,  sendo exigida formação de nível  superior  e pós-graduação  Lato Sensu  e experiência

mínima de 1 (um) ano no magistério do ensino básico ou superior;

3.4 São atribuições do Tutor Presencial: acompanhar e orientar os acadêmicos do curso, no polo

de apoio presencial; planejar as atividades para recuperação das atividades; realizar, juntamente

com os professores formadores,  os seminários introdutórios e seminários temáticos;  colaborar

com a realização das atividades da Fase Presencial Intensiva; aplicar as avaliações on-line (AO)e

as avaliações semestrais (AS); orientar e acompanhar as atividades de estágio, TCC e AACC.

4 DO CADASTRO DE RESERVA

4.1  Este  Edital  destina-se  à  formação  de  cadastro  de  reserva  de  vagas  para  atender  a

necessidade de tutoria presencial para atuar no curso superior de Licenciatura em Letras Libras

na modalidade a distância – Sistema Universidade Aberta do Brasil (UAB), a ser ofertado pelo

CEAD/IFNMG.

4.2  A  quantidade  de  vagas  de  tutor  por  turma  e  por  polo  será  estabelecida  conforme  a

necessidade de oferta do curso, de acordo com o Quadro 1 do item 4.3, sendo que cada tutor

será responsável por uma turma de 30 alunos.

4.3 Os polos de oferta do curso estão relacionados a seguir.

QUADRO 1

POLOS UAB

Polo Curso Carga horária
semanal

Alunos por
turma

Duração

Corinto Licenciatura em Letras Libras 20h 30 4 anos

Januária Licenciatura em Letras Libras 20h 30 4 anos

Montes Claros Licenciatura em Letras Libras 20h 30 4 anos

Salinas Licenciatura em Letras Libras 20h 30 4 anos

4.4 O horário de atendimento do tutor presencial será estabelecido pela Coordenação do Curso

conforme a necessidade do curso e do polo.



5. DOS PRÉ-REQUISITOS DO (A) CANDIDATO (A)

5.1 Serão deferidas as inscrições para candidatos que cumpram todas as condições gerais e

específicas descritas abaixo:

a) Possuir graduação em Letras Libras;

b)  Não  havendo  candidato  com  a  formação  no  item  'a',  a  formação  deverá  ser  em

Letras/Português, Letras/Inglês ou Letras/Espanhol;

c) Especialização Lato Sensu em Libras;

d)  Não havendo candidato com a especialização no item 'c', a especialização deverá ser na área

de ensino/educação;

e) Possuir proficiência comprovada em Prolibras como tradutor/intérprete de Libras;

f)  Não havendo candidato com proficiência comprovada em Prolibras, a comprovação deverá

como tradutor/intérprete de Libras deverá ser em CAS;

f)  Possuir  experiência,  de  no  mínimo  1  (um)  ano,  no  exercício  da  docência comprovada

(contracheque, declaração da instituição em papel timbrado ou carteira de trabalho), de acordo

com  o  inciso  II  do  artigo  2º  da  Lei  no  11.273/2006;3.1  Serão  deferidas  as  inscrições  para

candidatos que cumpram todas as condições gerais e específicas descritas abaixo:

g) Ter disponibilidade de 04 horas diárias (20 horas semanais), sendo destas, 4 (quatro horas) no

dia do encontro presencial da turma de sua responsabilidade;

h) Ter disponibilidade para realizar viagens quando solicitado (a) pela Coordenação do Curso ou

pela Diretoria de Educação a Distância do IFNMG;

i)  Ter  conhecimento  e  habilidade  na  utilização  da  internet  e  ferramentas tecnológicas  da

informação e da comunicação;

j) Não receber nenhuma outra bolsa de fomento governamental ou institucional, de acordo com a

Lei no 11.273/2006;

k) Ter disponibilidade para cumprimento da carga horária de 20 horas semanais no polo UAB para

o qual se inscreveu.

6 DO CRONOGRAMA DE SELEÇÃO

A seleção dos candidatos a tutores presenciais, a fim de atuar no curso superior de Licenciatura

em Letras/Libras na modalidade a distância do IFNMG, seguirá o cronograma abaixo.

ITEM DESCRIÇÃO DATAS/PERÍODOS

6.1 Publicação do edital 30/01/2017

6.2 Período das Inscrições 01/02 a 06/02/2017

6.3 Publicação da lista de inscrições deferidas 07/02//2017

6.4 Entrevista 10/02/2017

6.5 Resultado Preliminar 14/02/2017

6.6 Recursos 15/02/2017



6.7 Homologação e Publicação do resultado 17/02/2017

7 DAS INSCRIÇÕES

7.1 O período das inscrições é de 01/02 a 06/02/2017.

7.2  As  inscrições  serão  realizadas  exclusivamente  mediante  o  preenchimento  de  formulário

eletrônico disponibilizado na página do CEAD/IFNMG, http://ead.ifnmg.edu.br/processo_seletivo,

até as 23 horas do dia 06/02/2016. 

7.3 Cada candidato poderá realizar apenas uma inscrição.

7.4 No momento da realização da inscrição, o candidato deverá optar por um dos polos UAB de

oferta do curso superior de Licenciatura em Letras Libras.

7.5 O candidato, ao efetivar sua inscrição, declara acatar na íntegra as normas deste edital.

8 DA CLASSIFICAÇÃO E DA ENTREVISTA

8.1.1  O  processo  seletivo  não  terá  fase  eliminatória.  Serão  deferidas  as  inscrições  para  os

candidatos que cumpram todas as condições estabelecidas nos pré-requisitos do item 5.1.

8.1.2 Os candidatos com as inscrições deferidas serão convocados para entrevista a ser realizada

por meio dos aplicativos de videoconferência Skype ou Google Hangouts.

8.1.3 Para participar da entrevista, o candidato deverá possuir conta nos aplicativos  Skype  ou

GMAIL do Google.

81.4 Os candidatos serão classificados em lista única obedecendo ao critério de maior pontuação

na entrevista.

8.1.5  Em caso de empate entre candidatos, serão observados os critérios abaixo na ordem em

que se apresentam:

a) Certificação de proficiência em nível federal (ProLibras);

b) Candidato mais idoso.

8.1.6  Todas  as  informações  prestadas  pelo  candidato  ao  preencher  o  formulário  eletrônico

deverão ser comprovadas posteriormente.

8.1.7 Caso haja erros no preenchimento de dados pessoais e referentes à tabela de pontuação,

que influenciem em sua classificação, o candidato deverá interpor recurso no período previsto

pelo cronograma deste Processo Seletivo para solicitar correção.

8.2 DA ENTREVISTA

8.2.1  O  candidato  com  inscrição  deferida  participará  de  entrevista  individual  por  meio  dos

aplicativos de videoconferência  Skype ou  Google Hangouts  realizada por Banca Examinadora

composta  de  dois  professores  de  Libras,  designada  pela  Diretoria  de  Educação  a

Distância/IFNMG, e destinar-se-á a apurar os conhecimentos e a proficiência do candidato em

Libras.

8.2.2 O valor  atribuído à entrevista será o resultado da Média Aritmética Simples dos pontos



atribuídos pelos membros da Banca Examinadora no valor de 0 (zero) a 10 (dez) pontos. 

8.2.3 Critérios de avaliação

Fluência  em  Libras  (competência  tradutório-interpretativa):

Léxico;  Classificadores;  Uso  do  espaço  de  sinalização;

Expressões Não Manuais; Estruturação textual.

Classificatório 4,0

Interpretação  de  textos  Libras-Português  (Verbalização):

Equivalência textual  entre Libras e Português;  Adequação de

níveis de registro de vocabulário e de gramática.

Classificatório 4,0

Compreensão visual Classificatório 2,0

Total 10 pontos 

8.2.4 Os candidatos classificados para compor o cadastro de reserva de vagas devem atingir, no

mínimo, 7.0 pontos em 10 distribuídos, conforme o item 8.2.3 deste Edital.

8.2.5  O candidato  deverá  comparecer  para  a  entrevista  com 10 minutos  de antecedência  do

horário marcado para evitar transtornos. Não será tolerado, em nenhuma hipótese, atraso para a

entrevista, sob pena de eliminação do processo seletivo.

8.2.6 A entrevista terá duração de 10(dez) minutos, será gravada em áudio e vídeo para efeito de

registro,  e estará à disposição dos candidatos para consulta posterior,  mediante requerimento

dirigido à Comissão Responsável pela condução deste processo seletivo.

8.2.7 O candidato deverá portar documento de identidade na apresentação para entrevista.

8.2.8  A  divulgação  dos  horários  da  entrevista  será  feita  através  do  endereço  eletrônico

http://ead.ifnmg.edu.br/processo_seletivo,  com a lista de candidatos inscritos.

9 DA PUBLICAÇÃO DO RESULTADO

9.1 A lista dos candidatos classificados em resultado preliminar e resultado final, pós recursos,

será  divulgada  na  página  do  CEAD/IFNMG  no  endereço

http://ead.ifnmg.edu.br/processo_seletivo, conforme cronograma no item 6.

10 DO RECURSO

10.1 O candidato poderá apresentar recurso ao resultado preliminar, conforme a data descrita no

item 6.6.

10.2. Os recursos deverão ser encaminhados unicamente através de formulário eletrônico que

será disponibilizado no sítio eletrônico http://ead.ifnmg.edu.br/processo_seletivo.

10.3. Os recursos serão apreciados e julgados no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas;

10.4. Não serão aceitos recursos, via postal, via fax e/ou via correio eletrônico e tampouco será
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aceito recurso extemporâneo, inconsistente, que não atenda às exigências e/ou fora de qualquer

uma das especificações estabelecidas no presente Edital.  Os recursos assim recebidos serão

preliminarmente indeferidos;

10.5. Em hipótese alguma será aceito revisão de recurso ou recurso de recurso.

11 DA CONVOCAÇÃO

11.1 A convocação de candidatos para exercerem a função de tutor presencial ocorrerá mediante

o surgimento  de  vagas,  observando-se  a  classificação  dos  inscritos  para  melhor  atender  à

necessidade dos cursos ofertados pelo IFNMG;

11.2 Havendo desligamento do tutor, facultar-se-á à Diretoria de Educação a Distância do IFNMG,

substituí-lo  convocando outro  candidato inscrito,  observando os  requisitos necessários  para  a

função;

11.3 No ato da convocação, o candidato deverá apresentar todos os documentos comprobatórios

relacionados abaixo,  observando o prazo estabelecido pela Diretoria de Educação a Distância:

a) Original e cópias de RG e CPF;

b) Comprovante de endereço;

c) Original e cópia de diploma de graduação, histórico escolar ou declaração de conclusão do

curso de Letras/Português, Letras/Inglês ou Letras/Espanhol;

d) Original  e  cópia  de  certificado,  histórico  escolar  ou  declaração  de  conclusão  de

especialização Lato Sensu;

e) Original e cópia de contracheque ou declaração da instituição ou carteira de trabalho que

comprove, no mínimo, 01(um) ano de experiência como docente ou tutor;

f)  Original e cópia do Certificado de Proficiência como tradutor/intérprete de Libras;

g) Anexo  I  Formulário  de  Cadastramento  de  Bolsistas  da  

Universidade Aberta do Brasil

12 DA CAPACITAÇÃO

12.1  O  curso  de  capacitação  de  tutores  será  realizado  conforme  cronograma  e  local

oportunamente definidos e divulgados, sendo obrigatória a participação;

12.2 O candidato convocado que não participar do curso de capacitação, por qualquer motivo, ou

obtiver  frequência  inferior  a  80%  da  carga  horária,  será  automaticamente substituído  pelo

candidato seguinte, obedecendo à ordem de classificação.

13. DA CARGA HORÁRIA

13.1 A carga horária de trabalho do tutor presencial é de 20 horas semanais e será distribuída

conforme cronograma estabelecido previamente pela coordenação do curso;

13.2  A referida  carga  horária  será  cumprida  no  polo  UAB  de  oferta  do  curso  superior  de

Licenciatura em Letras/Libras para o qual o candidato foi classificado.



14. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

14.1 A inscrição do candidato implicará no conhecimento das instruções contidas neste Edital e

que expressamente concorda com os seus termos;

14.2 O candidato que prestar informação falsa ou inexata, em qualquer documento, ainda que

verificada posteriormente, será excluído do processo seletivo, e, caso tenha sido aprovado, será

desvinculado do programa;

14.3 Os candidatos classificados neste edital, poderão ser chamados quando se caracterizar a

necessidade;

14.4  Em  qualquer  etapa  do  processo  seletivo  será  excluído  o  candidato  que  utilizar meio

fraudulento, meio ilícito ou proibido;

14.5 Este processo seletivo terá validade de 12(doze) meses, prorrogável por igual período.

Montes Claros/MG, 30 de janeiro de 2017.

Profª. Ramony Maria Silva reis Oliveira

Diretora substituta de Educação a Distância/IFNMG 


