
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA 

CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EDUCAÇÃO POBREZA E DESIGUALDADE SOCIAL 

PROCESSO SIMPLIFICADO DE SELEÇÃO 

CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2017 

  

PROCESSO SIMPLIFICADO DE SELEÇÃO PARA PROFESSORES ORIENTADORES PARA ATUAR NO CURSO 

DE PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU EM EDUCAÇÃO, POBREZA E DESIGUALDADE SOCIAL, 

MODALIDADE A DISTÂNCIA  

 

A Coordenação do Curso de Especialização em Educação, Pobreza e Desigualdade Social, no uso de 

suas atribuições legais, torna pública a abertura das inscrições para o Processo Seletivo Simplificado 

para provimento de 45 (quarenta e cinco) vagas para cadastro de reserva de Professores 

Orientadores de Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) para atuar no referido Curso, oferecido na 

modalidade a distância, vinculado à Universidade Federal da Bahia. 

  

1 DA ESPECIFICAÇÃO DA FUNÇÃO  

1.1 Caberá ao Professor Orientador de TCC orientar 06 (seis) cursistas na realização do 

planejamento, organização, elaboração do relatório final e avaliação do Trabalho de Conclusão de 

Curso na Especialização em Educação, Pobreza e Desigualdade Social.  

 

2 DAS ATRIBUIÇÕES DO PROFESSOR ORIENTADOR  

2.1  O Professor Orientador terá como atribuições as especificadas a seguir:  

a) Conhecer o Projeto Político-Pedagógico do Curso (disponível no site 

http://www.epds.ufba.br/img/doc/PPP_Educacao_Pobreza_Desigualdade.pdf );  

b) Dominar o conteúdo do curso;  

c) Acessar diariamente o ambiente virtual, mantendo interação permanente com os cursistas;  

d) Elaborar relatórios de desempenho dos seus orientandos;  

e) Participar de reuniões, quando solicitado pela Coordenação;  

f) Participar da formação inicial de orientação que ocorrerá antes do início das atividades 

acadêmicas, com cronograma a ser definido. A não participação na formação implica o desligamento 

do curso; 

g) Observar as normas que orientam o TCC;  

h) Colaborar com os cursistas na definição do tema do TCC;  

i) Estabelecer o plano e cronograma do trabalho em conjunto com os orientandos;  

j) Acompanhar o desenvolvimento dos trabalhos de seus orientandos;  

http://www.epds.ufba.br/img/doc/PPP_Educacao_Pobreza_Desigualdade.pdf


k) Orientar e avaliar os cursistas em todas as fases do processo de elaboração do projeto, execução e 

apresentação do TCC, incluindo reuniões periódicas presenciais;  

l) Manter a coordenação informada do andamento do trabalho, através de relatório mensal, do 

desempenho dos cursistas sob sua orientação e das atividades desenvolvidas;  

m) Cumprir prazos de correção e devolução do material aos cursistas, respeitando o limite de uma 

semana;  

n) Informar o(a) cursista sobre normas, procedimentos e critérios de avaliação;  

o) Comunicar a coordenação quando ocorrerem problemas, dificuldades e dúvidas relativas ao 

processo de orientação, para que a mesma tome as devidas providências;  

p) Acompanhar, avaliar e atribuir nota à apresentação final do TCC.  

q) Avaliar o trabalho final de pelo menos outros 6 cursistas não orientados por ele 

 

3 DAS HABILIDADES REQUERIDAS  

3.1 Preferencialmente, ter experiência prática com o uso da Plataforma Moodle ou ter participado 

de cursos na modalidade de Educação a Distância (EaD).  

3.2 Possuir habilidades no uso de computadores e Internet.  

3.3 Possuir habilidades para fazer edição de texto em Word, manipular planilhas eletrônicas no 

Excel, organizar pastas e arquivos no Windows Explorer, utilizar serviços de e-mail 

(preferencialmente Gmail) e navegar na Internet.  

3.4 Ter domínio da norma culta da língua portuguesa.  

3.5 Disponibilidade de horário para trabalho com 20 (vinte) horas semanais para desenvolver 

atividades de orientação, inclusive aos finais de semana.  

3.6 Disponibilidade para participar das reuniões presenciais.  

3.7 Ter experiência comprovada em orientação de Trabalho de Conclusão de Curso.  

 

4 DOS REQUISITOS PARA INSCRIÇÃO  

4.1 Não é permitido acúmulo de bolsas no Sistema de Gestão de Bolsas – SGB do FNDE. 4.2 Ter 

formação em nível de pós-graduação lato sensu ou stricto sensu na área de Educação, Saúde ou 

Ciências Humanas.  

4.3 Ter experiência comprovada em orientação de Trabalho de Conclusão de Curso.  

4.4 Ter experiência no debate acerca da temática do Curso. 

4.5 Possuir nacionalidade brasileira ou visto de permanência no Brasil e residir em Salvador ou 

região metropolitana. 

 



5 DAS VAGAS  

5.1 Para este Processo Seletivo Simplificado serão disponibilizadas 45 (quarenta e cinco) vagas para 

Professor Orientador de TCC.  

 

6 DA CARGA HORÁRIA DE TRABALHO  

6.1 O professor orientador deverá dispor de 20 horas semanais, com disponibilidade de tempo para 

atendimento presencial e no Ambiente Virtual de Aprendizagem.  

 

7 DA REMUNERAÇÃO  

7.1 Os critérios para a contratação e pagamento dos professores orientadores e monitores 

obedecem aos dispositivos da Lei de Bolsa – Lei, nº. 11.273, de 06 de fevereiro de 2006, e Resolução 

CD/FNDE nº 24, de 16 de agosto de 2010, Portaria Conjunta CAPES/CNPq/nº01, de 12 de dezembro 

de 2007.  

7.2 O pagamento será feito por meio de bolsas, as quais são concedidas pela SEB/MEC e pagas pelo 

Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) pelo período de execução das atividades 

tutoriais no projeto.  

7.3. O valor da bolsa é de R$ 1.100,00 (um mil e cem reais), a contar da data da contratação e 

desenvolvimento das atividades. A autorização de pagamento de bolsa será feita mediante relatório 

das atividades do mês.  

7.4 Os requisitos para atuação e recebimento de bolsa são definidos pela Resolução/FNDE/CD/nº 08, 

de 30 de abril de 2010, e alterações previstas pela Resolução nº 26, de 5 de junho de 2009 ou outros 

instrumentos normativos publicados pelo MEC.  

7.5 O período de prestação de serviço para Professor Orientador será de 6 (seis) meses, a contar da 

contratação do mesmo.  

7.6 A bolsa poderá ser por tempo inferior ou mesmo sofrer interrupção, desde que surjam motivos 

que justifiquem a alteração, e será suspensa em todos os casos de afastamento ou não cumprimento 

das atividades de orientação.  

 

8. DAS INSCRIÇÕES 

 

8.1   Período: de 15 de maio a 19 de maio de 2017. 

 



8.2 O candidato deverá enviar o formulário de inscrição disponível no endereço eletrônico: 

http://epds.ufba.br/forms/Ficha de Inscricao.docx e enviá-lo para o email: 

orientador.epds.ba@gmail.com.  

8.2.1 O candidato assume a integral responsabilidade pelo preenchimento correto da ficha de 

inscrição, bem como por sua veracidade.  

 

9. DA SELEÇÃO 

 

9.1 O processo seletivo será realizado através da análise curricular e do resumo da experiência 

acadêmica e ou profissional na área objeto do curso, presente no formulário de inscrição. 

9.2 O processo de classificação se dará em ordem decrescente do total de pontos obtidos no item 

9.5, inclusive para formação do cadastro de reserva. 

9.3 Em caso de empate, serão adotados os seguintes critérios na ordem a saber: 

a) Maior pontuação no resumo da experiência acadêmica, presente no Item III do Formulário de 

inscrição; 

b) Maior tempo de experiência com orientação;  

c) Maior pontuação em Titulação. 

9.4 A não veracidade das informações fornecidas no formulário de inscrição resultará na eliminação 

do candidato. 

9.5 A comissão de seleção tomará como referência para avaliação dos candidatos os seguintes 

critérios: 

  

QUANTO AO RESUMO DA EXPERIÊNCIA - PRESENTE NO ITEM III DO FORMULÁRIO (PONTUAÇÃO 

MÁXIMA - 100 pontos) 

  

Adequação às normas da ortografia do português - 0 a 20 

Análise crítica em relação ao tema da Educação, Pobreza e Desigualdade Social - 0 a 80 

  

QUANTO A TITULAÇÃO PONTUAÇÃO (PONTUAÇÃO MÁXIMA - 15 pontos) 

  

Doutorado na área de Educação, Saúde ou Ciências Humanas - 15   

Mestrado na área de Educação, Saúde ou Ciências Humanas - 12 

Pós-graduação lato sensu na área de Educação, Saúde ou Ciências Humanas - 10 

  

http://epds.ufba.br/forms/Ficha%20de%20Inscricao.docx


10. DA COMISSÃO DE SELEÇÃO 

10.1 A Comissão de Seleção será formada pelos coordenadores e o supervisor do curso. 

  

11. DA DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS 

11.1 A comissão de seleção divulgará a lista dos considerados “APTOS”, a partir do dia 26 de maio de 

2017 no site www.epds.ufba.br/  e sead.ufba.br 

 

12. DA ADMISSÃO 

12.1 O candidato considerado “APTO” deverá enviar e-mail com o assunto “ADMISSÃO PROFESSOR 

ORIENTADOR DE TCC” para o endereço orientador.epds.ba@gmail.com, até 29 de maio de 2017, 

anexando a documentação abaixo:  

Cópia de Diploma de graduação registrado (frente e verso); 

Cópia de Certificado de Pós-Graduação Lato Sensu registrado (frente e verso) se houver;  

Cópia de Diploma de Pós-Graduação Stricto Sensu registrado (frente e verso) se houver;  

Comprovação da orientação de trabalhos de conclusão de curso 

12.2 Os candidatos aptos serão convocados e admitidos rigorosamente pela ordem final de 

classificação, devendo enviar o e-mail com os dados para admissão estritamente até a data 

especificada na convocação.  

 

13.DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

13.1  O candidato que não cumprir as exigências do item 4 será automaticamente desclassificado. 

13.2 Se o professor orientador não cumprir as atribuições listadas no item 2, sua bolsa será 

cancelada. 

13.2.1 Em caso de cancelamento da bolsa, será convocado candidato classificado para o cadastro de 

reserva. 

13.3 É de inteira responsabilidade do candidato apto acompanhar possíveis novas convocações para 

admissão no site www.epds.ufba.br e sead.ufba.br. 

13.4 A constatação de qualquer irregularidade na documentação implicará a desclassificação do 

candidato, a qualquer tempo, sem prejuízo das medidas legais cabíveis. 

13.5 A equipe gestora do Curso de Especialização EPDS não se responsabilizará por inscrição não 

efetivada por motivos de ordem técnica, falhas de comunicação, congestionamento de linhas de 

comunicação ou de outros fatores que venham impossibilitar a transferência de dados. 



13.6 São de inteira responsabilidade do candidato as informações prestadas no e-mail de inscrição 

em observância às normas e condições estabelecidas neste Edital, sobre as quais não poderá alegar 

desconhecimento. 

13.7 O desenvolvimento das atividades constantes da presente Chamada Pública não acarretará, em 

qualquer hipótese, prejuízo nas atividades desenvolvidas pelo candidato em qualquer das suas 

Unidades Administrativas e/ou Acadêmicas. 

13.8 Casos omissos serão julgados pela Coordenação do Curso. 

 

 

Salvador, 15 de maio de 2017. 

 

 

Profa Lygia de Sousa Viégas -          Coordenadora do Curso Especialização Educação, Pobreza e Desigualdade Social  

 

Profa. Elaine Cristina de Oliveira -  Coordenadora do Curso Especialização Educação, Pobreza e Desigualdade Social  

 

Prof. Hélio da Silva Messeder -       Supervisor do Curso Especialização Educação, Pobreza e Desigualdade Social 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


