UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA - UFSC
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO A DISTÃNCIA – SEAD
Rua Dom Joaquim, 757 – Centro – 88015-310 – Florianópolis – SC –
Fone (48) 3224-9088.
EDITAL N° 03/2007/SEAD/UFSC
PROCESSO SELETIVO DE BOLSISTAS UAB/FNDE
A Secretaria de Educação a Distância da UFSC, no uso de suas atribuições
legais, torna pública a abertura das inscrições para o PROCESSO SELETIVO DE
BOLSISTAS FNDE para atuarem nos pólos de apoio presencial dos municípios,
como TUTORES PRESENCIAIS dos Cursos de Graduação do programa
Universidade Aberta do Brasil, oferecidos pela Universidade Federal de Santa
Catarina, na modalidade de educação a distância.
1. DA ESPECIFICAÇÃO
GRADUAÇÃO
Curso

Pólos

Nº de Vagas
(Tutores)

Licenciatura em
Filosofia

PATO BRANCO/PR

2

Requisitos
- Formando em Bacharelado ou
Licenciatura em Filosofia.
- Bacharel ou licenciado nas
seguintes áreas: Filosofia,
História, Geografia, Psicologia,
Ciências Sociais, Economia e
Pedagogia.
- Conhecimentos básicos em
informática.
- Disponibilidade de deslocamento
para Florianópolis no período de 5
a 7 de Dezembro de 2007 (tempo
integral), para curso de formação.

2. DA CARGA HORÁRIA E REMUNERAÇÃO
2.1. CARGA HORÁRIA
A carga-horária será de 20h semanais e o candidato deve ter disponibilidade para
trabalhar tanto no período diurno como no noturno e/ou nos finais de semana.
2.2. REMUNERAÇÃO

O valor da bolsa é de R$ 500,00 (Quinhentos reais)
.
3. DAS INSCRIÇÕES
3.1. Período: 19 a 23 de Novembro 2007
3.2. Horário: das 14h às 18h nos pólos
3.3. Local:
As inscrições poderão ser realizadas diretamente no Pólo de Apoio Presencial ou por
SEDEX para o Pólo de Apoio Presencial que oferece a vaga, postadas dentro do prazo
das inscrições.
3.4. Documentação:
O candidato deverá apresentar:
- formulário de inscrição preenchido;
- cópia do “Curriculum Vitae” devidamente documentado e organizado de acordo com a
seqüência das citações das atividades;
- histórico escolar;
- comprovantes dos requisitos exigidos no presente edital.
OBS: Os modelos dos documentos estarão disponíveis no endereço www.ead.ufsc.br, ou
no pólo de apoio presencial do município.
4. DA SELEÇÃO
O processo seletivo constará de duas etapas:
4.1. Primeira Etapa:
4.1.1. Análise dos Currículos – 27 de Novembro
Esta etapa é eliminatória e selecionará até 3 (três) candidatos por vaga.
4.1.2. Resultado da primeira etapa: 28 de Novembro de 2007, no endereço
www.ead.ufsc.br
4.2. Segunda Etapa – Entrevista – 29 de Novembro.
Esta etapa será classificatória e será realizada por videoconferência somente com os
candidatos selecionados na primeira etapa.
4.3. Resultado final: 30 de Novembro de 2007, no endereço www.ead.ufsc.br.
5. DA COMISSÃO EXAMINADORA
A seleção será realizada pelo coordenador do curso ou por comissão examinadora por ele
designada.
6. DA CAPACITAÇÃO
A capacitação será realizada pela SEaD - Secretaria de Educação a Distância da UFSC,
com a coordenação pedagógica dos respectivos cursos.

