
  
 

 

PROCESSO SELETIVO DE TUTORES 
 

 O Centro de Seleção e de Promoção de Eventos da Universidade de Brasília 
(CESPE/UnB) oferece vagas de Tutores para orientação acadêmica e administrativa 
do Programa de Capacitação Profissional do Concurso Público para Provimento no 
Cargo de Professor Pleno I da Secretaria da Educação do Estado do Ceará. O período 
de atuação da tutoria será de 05 de fevereiro a 12 de março de 2010. 
 Para exercer a função de tutoria, é necessário ser professor ou profissional da 
área de Educação, com as seguintes formações: 

MÓDULOS REQUISITOS MÍNIMOS EXIGIDOS 

Introdução à Educação a Distância e ao 
Uso do Ambiente Virtual de 

Aprendizagem (*) 

Graduação em 
Administração, Direito, 

Pedagogia ou Licenciatura 
Plena em qualquer área 

Ter dedicação de 
carga horária 
compatível com seu 
contrato e com o 
cronograma do 
programa;  
 
Saber editar textos em 
programas como 
MSWord e planilhas 
em Excel; 
 
Ter acesso à Internet 
através de conexão 
discada ou banda 
larga; 
 
Saber usar email e 
navegar na Internet; 
  
Preferencialmente, 
possuir experiência no 
ambiente virtual de 
aprendizagem (AVA) 
Moodle. 

 

Administração Pública e Direitos e 
Deveres do Servidor Público 

Graduação em 
Administração ou Direito 

Política educacional e Legislação da 
Educação Básica 

Graduação em Pedagogia 

Didática Geral 
Graduação em Pedagogia 
ou Licenciatura Plena em 

qualquer área 

Didática aplicada à Arte-educação 
Licenciatura Plena em 

Educação Artística ou Artes 

Didática aplicada à Biologia 
Licenciatura Plena em 

Biologia 

Didática aplicada à Educação Física 
Licenciatura Plena em 

Educação Física 

Didática aplicada à Filosofia 
Licenciatura Plena em 

Filosofia 

Didática aplicada à Física 
Licenciatura Plena em 

Física 

Didática aplicada à Geografia 
Licenciatura Plena em 

Geografia 

Didática aplicada à História 
Licenciatura Plena em 

História 

Didática aplicada à Língua Portuguesa 
Licenciatura Plena em 

Língua Portuguesa 

Didática aplicada à Língua Inglesa 
Licenciatura Plena em 

Língua Inglesa 

Didática aplicada à Matemática 
Licenciatura Plena em 

Matemática 

Didática aplicada à Química 
Licenciatura Plena em 

Química 

Didática aplicada à Sociologia 
Licenciatura Plena em 

Sociologia 

 
 
 

* Para o módulo de Introdução à Educação a Distância e ao Uso do Ambiente 
Virtual de Aprendizagem, serão selecionados tutores dos demais módulos, desde que 
estes tutores façam a opção de atuar, também, no referido módulo. 

O tutor do Programa de Capacitação Profissional da SEDUC-CE deverá exercer 
suas atividades presencialmente e no ambiente virtual de aprendizagem (AVA) 
Moodle, devendo estar disponível para: 

 



  
 

1. Participar das atividades de capacitação e atualização promovidas pelo 
CESPE/UnB; 

2. Participar do processo de avaliação do módulo sob orientação do professor 
responsável;  

3. Ministrar os momentos presenciais do módulo, conforme cronograma 
estabelecido; 

4. Acompanhar as atividades dos candidatos, presencialmente e a distância, 
conforme o cronograma do curso; 

5. Manter regularidade de acesso ao AVA, bem como a comunicação com a 
coordenação, tendo em vista o retorno às solicitações dos candidatos no prazo 
máximo de 12 horas; 

6. Estabelecer contato permanente com os alunos e mediar as atividades dos 
cursistas; 

7. Elaborar relatórios de acompanhamento e de desempenho dos candidatos e 
encaminhar à Coordenação, conforme cronograma estabelecido; e 

8. Colaborar com a Coordenação do Curso na avaliação dos candidatos. 

  
Os tutores selecionados poderão atuar nas seguintes cidades: Fortaleza, 

Russas, Icó, Iguatú, Crato, Jaguaribe, Brejo Santo, Juazeiro do Norte, Cratéus, Tauá, 
Canindé, Quixadá, Baturité, Tianguá, Horizonte, Sobral, Aracaú, Maracanaú, Camocim 
e Senador Pompeu, conforme necessidade da Administração. 
 Cada tutor selecionado será responsável por uma turma de candidatos do 
concurso em cada módulo. No caso dos módulos Administração Pública e Direitos e 
Deveres do Servidor Público, Política Educacional e Legislação da Educação Básica, e 
Didática Geral, o tutor terá, obrigatoriamente, três turmas, sendo cada uma em uma 
cidade das indicadas acima. 
 Os tutores selecionados na segunda etapa do processo seletivo deverão 
participar do curso de formação de tutores que será realizado em Fortaleza, em local e 
horários a definir, no período de 16 a 20 de dezembro de 2009. A avaliação final do 
curso de formação de tutores é de caráter eliminatório e classificatório. 
 Após a divulgação do resultado final, os tutores selecionados atuarão no 
Programa de Capacitação Profissional que se realizará no período de 05 de fevereiro 
a 12 de março de 2010, conforme cronograma a ser definido posteriormente.  
 A remuneração bruta para tutores será de R$ 750,00 (setecentos e cinquenta 
reais) por turma para o módulo de Introdução à Educação a Distância e ao Uso do 
Ambiente Virtual de Aprendizagem e R$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais) por 
turma para os demais módulos. As despesas decorrentes da participação no Curso de 
Formação de Tutores e no Programa de Capacitação Profissional serão de 
responsabilidade do tutor. 

Os candidatos a tutores devem encaminhar curriculum vitae, indicando o 
módulo(s) pretendido(s) para o e-mail seduc.ce@cespe.unb.br, no período de 03 a 13 

de novembro de 2009. Após a análise curricular, os candidatos farão entrevista, 
quando deverão apresentar títulos originais, e, por fim, o Curso de Formação de 
Tutores. 

IMPORTANTE: Os tutores não podem ser candidatos no Concurso Público 
para Provimento no Cargo de Professor Pleno I da Secretaria da Educação do Estado 
do Ceará, nem ter parentesco com candidato e não ter vínculo com curso preparatório.  
 Os candidatos a tutores poderão enviar suas dúvidas e solicitar 
esclarecimentos EXCLUSIVAMENTE pelo e-mail seduc.ce@cespe.unb.br. 
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