
                                                          

 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

CENTRO DE CIENCIAS DA SAÚDE 
NÚCLEO DE ESTUDOS EM SAÚDE PÚBLICA 

COORDENAÇÃO DO CURSO DE QUALIFICAÇÃO EM EDUCAÇÃO PERMANENTE 
EM ATENÇÃO BÁSICA 

 
 

EDITAL Nº 01 /2009  
 

 
                  Por delegação do Magnífico Reitor , no uso de suas atribuições , torna 
público aos interessados que estarão abertas as inscrições ao Processo de Seleção 
para contratação de INSTRUTORES, TUTORES, APOIO ADMINISTRATIVO E 
APOIO DE INFORMÁTICA PARA CURSOS A DISTANCIA, para atuarem junto ao 
Curso de Qualificação em Educação Permanente para Atenção Básica. 
 

1. DAS INSCRIÇÕES 
       As inscrições serão abertas no período de 15-19 de junho de 2009, no 
horário das 08h30min às 11h30min e das 14h30min às 17h30min na secretaria 
do Núcleo de Estudos em Saúde Pública (NESP) da Universidade Federal do 
Piauí, localizado no Campus Ministro Petrônio Portela bairro Ininga em 
Teresina-PI CEP: 64.049-550 Fone (fax) (86) 32155644. 
          O candidato, se preferir, poderá efetuar sua inscrição por meio de envio 
de toda documentação – via SEDEX, para secretaria do NESP. 
 

2. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
                         

CARGO VAGA(S) PRERREQUESITO REMUNERAÇÃO 
R$ 

Instrutor Cadastro de 
reserva 

Graduação em área da 
saúde ou áreas afins. 
Experiência didática 
comprovada. Experiência 
com Educação Permanente 

INSTRUTORIA 
Por hora aula 
ministrada e titulação 
graduação=50,00\h 
especialista=60,00\h 
Mestre=70,00\h 
Doutor=100,00\h 

Tutor Cadastro de 
reserva 

Graduação em área da 
saúde ou áreas afins. 
Exercer ou ter exercido 
cargos de gerencia, 
coordenação ou assessoria 
técnica em áreas da atenção 
básica (saúde da mulher, 
saúde da criança e do 
adolescente, saúde do idoso, 
saúde bucal, promoção da 
saúde, vigilância em saúde e 
saúde mental) E ter 
experiencia comprovada com 

BOLSA 
 

1.000,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ensino a distancia e 
educação permannete. 
Declarar disponibilidade de 
20 hs semanais . 

 
 
 
 
 

APOIO 
ADMINISTRATIVO 

Cadastro de 
reserva 

Nível médio completo, 
experiência e domínio de 
informática e 20 horas 
semanais 

Bolsa 
500,00 

APOIO DE 
INFORMÁTICA 

Cadastro de 
reserva 

Nível médio completo, 
experiência , domínio de 
informática, da plataforma 
Moodle e 20 horas semanais 

Bolsa 
500,00 

 
3. DOS REQUISITOS DE INSCRIÇÃO 

 
          3.1. Ser brasileiro nato, naturalizado ou estrangeiro com visto permanente; 
          3.2. Cópia autenticada de comprovante da titulação exigida (diplomas expedidos 
por estabelecimentos de Ensino Superior Estrangeiro devem ser revalidados em 
Universidades Brasileiras), frente e verso; 
           3.3. Cópia de documento de identidade e C.P.F autenticados, frente e verso; 

     3.4. Requerimento  de inscrição, em anexo; 
           3.5. Curriculum vitae resumido devidamente comprovado  atestado por um 
funcionário público; 
           3.6. Declaração de disponibilidade de 20 hs semanais, incluindo 4 horas 
semanais , uma vez ou duas vezes por mês. no município pólo dos tutorandos,  
modelo em anexo; 

3.7. Uma foto 3x4 recente 
            3.8. O candidato uma vez tendo efetivada sua inscrição em um dos cargos 
ficará impedido de concorrer aos outros cargos, sendo considerada nula a inscrição 
quando feita em duplicidade . 

 
4. PROCESSO DE SELEÇÃO 
 
4.1. Seleção para Instrutor 
 

4.1.1.   Prova Didática de caráter obrigatório e eliminatório. Somente será analisado o 
currículo do candidato que obtiver no mínimo 7,0 (sete) na prova didática, abaixo deste valor 
o candidato será eliminado. A aula terá duração de 20 min e deverá ser no modelo da 
problematização ( Teoria de Paulo Freire) e versará sobre o tema sorteado 24  horas antes . 

       4.1.2.   Prova de Título: análise do Curriculum Vitae de caráter classificatório, a contagem 
de pontos do curriculum dos candidatos aprovados na prova didática terá como 
referência a tabela tabela 6.6 . O valor: 10 (dez) pontos para o curriculum de maior 
pontuação e os demais com pontuações proporcionais conforme tabela anexa 6.6 
        
4.2.   Seleção de Tutor e Apoio Administrativo 
       4.2.1. Análise de currículo idem ao 4.1.2., conforme tabela anexa 6.5 
       
4.3.  Seleção para Apoio de Informática 
       4.3.1. Teste Prático -  de caráter eliminatório . Será exigida uma apresentação da 
Plataforma Moodle onde será avaliado o domínio do candidato com a plataforma. Para 
isto serão feitas perguntas e avaliadas as respostas do candidato bem como prática no 
microcomputador. A avaliação para este caso seguirá a tabela de pontos em anexo. O 



candidato que obtiver média na tabela de pontos 6.7, inferior a 7,0 (sete) será 
auto,automaticamente eliminado  
     4.3.2. Análise de currículo idem ao 4.1.2., conforme tabela anexa 6.7 
 
5. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 

 a . A Banca examinadora será designada pelo Magnífico Reitor  
 b. A seleção para todos os cargos será para cadastro de reserva, visando 
compor o banco de dados do curso. 
 c. Em nenhuma hipótese haverá segunda chamada para as provas, seja qual 
for o motivo alegado. 
d. As informações prestadas em qualquer fase da seleção são de inteira 
responsabilidade do candidato. A UFPI do direito de excluir do processo 
seletivo o candidato que preencher a ficha de inscrição com dados incorretos 
ou inverídicos, mesmo que constatados posteriormente. 
 e. É de inteira responsabilidade do  candidato, acompanhar pelo site da UFPI 
e NESP  a publicação dos atos referentes a este processo seletivo. 
 f. O  instrutor selecionado para o cadastro de reserva poderá ser chamado a 
assumir as aulas nos pólos presenciais em ( Floriano, Uruçuí, Cristino Castro, 
Bom Jesus, Corrente e outros que possam surgir de acordo com a 
necessidade curso e desenvolvimento dos módulos. O tutor selecionado será  
responsável por um grupo de 25 , no máximo 30 alunos e a distribuição 
respectivas obedecerá a ordem de classificação da seleção geral. 
g. Não será admitida a complementação documental fora do prazo das 
inscrições. 
 h.  A inscrição do candidato implicará na aceitação das normas constantes  
deste  Edital,  as  quais  não poderá alegar desconhecimento. 
  i .  A ausência do candidato no dia, local e horário da realização em qualquer 
etapa do processo seletivo será entendida como desistência, sendo o 
candidato automaticamente eliminado. 
j. Em caso de empate da média final, o desempate ocorrerá em observância 
aos seguintes critérios: 

 para instrutor 
a) Maior nota na prova didática,; 
b) Maior idade 

 para os demais cargos 
a) Maior nota na análise do currículo, exceto apoio de informática que o 
desempate será a maior nota no teste prático; 
b) Maior idade 

 k. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão da Seleção. 
        l. As coordenadoras poderão ministrar aulas quando necessário for. 

 
 

6. DOS ANEXOS 
 
6.1. Atribuições Gerais do Tutor 
 

O Tutor deverá; 
 

 Administrar a rotina de tutoria;  
 Orientar e acompanhar as atividades programadas para os módulos sob 

coordenação dos instrutores respectivos e com o apoio das coordenações do 
curso;  



 Participar das atividades interativas,  fóruns exercendo mediação no processo 
de ensino-aprendizagem;  

 Manter-se à disposição dos alunos para sanar dúvidas quanto ao conteúdo dos 
módulos. A carga horária semanal para o desenvolvimento das atividades  será 
de 20 horas semanais destinadas para atender alunos em sistema on-line, 

 Mantendo estreita correspondência com grupos sob a sua supervisão, 
estimulando o processo da aprendizagem a distância e fazendo a 
mediação entre alunos e instrutores, participar de estudos, reuniões e 
encontros presenciais nos pólos municipais  presencial, uma ou duas vezes 
por mês; 

 Avaliar as atividades a distancia; 
 Promover um ou dois encontros por mês com sua turma de alunos durante 

os encontros presenciais dos módulos; 
 Responsabilizar-se por 25 e máximo 30 alunos. 

 
 
6.2 Atribuições Gerais do Instrutor 
 

O instrutor deverá; 
 

 Administrar a rotina de instrutoria;  
 Ministrar aula e acompanhar as atividades programadas para os módulos sob 

coordenação das coordenações do curso;  
 Participar das atividades interativas, exercendo mediação no processo de 

ensino-aprendizagem;  
 Manter-se à disposição dos alunos para sanar dúvidas quanto ao conteúdo dos 

módulos; 
 Ser criativo na resolução dos problemas sem prejudicar o conteúdo 

previamente planejado; 
 Avaliar as atividades presenciais; 
 Preencher e entregar os diários de classe em tempo hábil; 
 Participar de reuniões com outros instrutores, tutores e coordenações. 

 
 
6.3 Atribuições Gerais do Apoio Administrativo 
 
 

O Apoio administrativo deverá; 
 

 Digitar material quando solicitado pela coordenação;  
 Receber e arquivar documentação de alunos; 
 Orientar os alunos, tutores e instrutores quanto às dúvidas administrativas;  
 Preparar os diários dos módulos;  
 Organizar toda documentação do curso, 
 Realizar contato com os municípios sempre que necessário; 
 Atender sempre a todos gentilmente; 
 Elaborar e alimentar o mapa de notas; 
 Transmitir e receber fax. 

 
6.4 Atribuições Gerais do Apoio de Informática 

 
O Apoio de informática 
 

 Digitar material quando solicitado pela coordenação;  



 Orientar os alunos, tutores e instrutores quanto às dúvidas administrativas da 
plataforma; 

 Preparar a plataforma; 
 Cadastrar alunos, tutores e coordenadoras na plataforma; 
 Resolver problemas de acesso dos tutores e alunos à plataforma; 
 Realizar contato com os municípios sempre que necessário; 
 Atender sempre a todos gentilmente; 
 Elaborar e alimentar o sistema quando necessário for. 

 
 
6.5 Tabelas de Análise de Currículo para Tutor 
 

TITULAÇÃO NA ÁREA 
 

FORA DA ÁREA 

GRADUAÇÃO 
( máximo 2) 

02  01  

ESPECIALIZAÇÃO 
( máximo 2) 

06  03  

MESTRADO 20  10  

DOUTORADO 30  15  

TOTAL -  -  

     

EXPERIENCIA COM GERENCIA, COORDENAÇÃO OU ASSESSORIA TÉCNICA EM ÁREAS 
DA ATENÇÃO BÁSICA: SAÚDE DA MULHER, SAÚDE DA CRANÇA E DO ADOLESCENTE, 
SAÚDE DO IDOSO, SAÚDE MENTAL, PROMOÇÃO DA SAÚDE E VIGILANCIA EM SAÚDE 

 20 PONTOS\ ANO , NO MÁXIMO  05 

 

EXPERIENCIA COM EDUCAÇÃO PERMENENTE  EM ÁREAS DA ATENÇÃO BÁSICA: 
SAÚDE DA MULHER, SAÚDE DA CRANÇA E DO ADOLESCENTE, SAÚDE DO IDOSO, 
SAÚDE MENTAL, PROMOÇÃO DA SAÚDE E VIGILANCIA EM SAÚDE 

 10 PONTOS\ ANO , NO MÁXIMO  05 

     

EXPERIENCIA COM ENSINO A DISTANCIA – CURSO COM 80 hs ou mais, 10 
PONTOS/CURSO 5 NO MÁXIMO OU PARTICIPAÇÃO COMO TUTORIA/ FACILITADOR 20 
PONTOS/PARTICIPAÇÃO, NO MÁXIMO 5 

     

     

     
 
 
AVALIADORES  _______________________________________________________ 
 
                            _______________________________________________________ 
 

_______________________________________________________ 
 
_______________________________________________________ 
 
_______________________________________________________ 

 



                          
6.6 Tabela de Análise do Instrutor 
 
 

 
TITULAÇÃO NA ÁREA 

 
FORA DA ÁREA 

GRADUAÇÃO  
( máximo 2) 

02  01  

ESPECIALIZAÇÃO 
( máximo 2) 

06  03  

MESTRADO 20  10  

DOUTORADO 30  15  

TOTAL -  -  

     

EXPERIENCIA COM GERENCIA, COORDENAÇÃO OU ASSESSORIA TÉCNICA EM ÁREAS 
DA ATENÇÃO BÁSICA: SAÚDE DA MULHER, SAÚDE DA CRANÇA E DO ADOLESCENTE, 
SAÚDE DO IDOSO, SAÚDE MENTAL, PROMOÇÃO DA SAÚDE E VIGILANCIA EM SAÚDE 

 20 PONTOS\ ANO , NO MÁXIMO  05 

 

     

EXPERIENCIA COM ENSINO  

 ENSINO FUNDAMENTAL E 
MÉDIO 

ENSINO SUPERIOR 

 5 PONTOS\ANO 5 PONTOS \SEMESTRE 

   

EXPERIENCIA COM EDUCAÇÃO PERMENENTE – CURSOS DE 
QUALIFICAÇÃO/CAPACITAÇÃO COM MAIS DE 80HS DEVIDAMENTE CERTIFICADO POR  
INSTITUIÇÃO DE ENSINO (10 pontos/curso, no máximo 5) 

  

TOTAL DE PONTOS   
 
 
 
AVALIADORES  _______________________________________________________ 
 
                            _______________________________________________________ 
 
                            ______________________________________________________ 
 
                            _______________________________________________________ 

 
                            _______________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 



6. 7. Tabela de Pontos para o apoio Técnico de Informática 
 
 
 

ITEM 1-10 
CONHECIMENTO DO 
EQUIPAMENTO DE 
INFORMÁTICA 

 

APRESENTAÇÃO DA 
PLATAFORMA 

 

USO DOS INSTRUMENTOS DA 
PLATAFORMA 

 

DOMÍNIO DA PLATAFORMA  

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS 
NA PLATAFORMA 

 

MEDIA   
 
 
AVALIADORES  _______________________________________________________ 
 
                            _______________________________________________________ 
 
                            ______________________________________________________ 
 
                            _______________________________________________________ 

 
                            _______________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
6.8 Requerimento de Inscrição                         Nº ___________________ 

 
 
 

 
 

                    EU, ________________________________________________________ 
 
residente e domiciliado em _______________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________  
 
telefone ________________________, e-mail ________________________________ 
 
venho requerer minha inscrição na seleção de  ____________________________  da 
 
 Universidade Federal do Piauí , conforme consta do Edital      01\ 2009 . 
 
 
 
 
 
Neste termos , peço deferimento 
 
 
 
 
                                                    _____________________\_________\2009 
 
 
 
 
 
 
 

Assinatura do Candidato(a) 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 
 
COMPROVANTE DE ENTREGA 
 
NOME ________________________________________________________ 
 
Nº ____________________________________________________________ 
 
CARGO _______________________________________________________ 

 
 
 
 
 

 



6.9 Declaração 
 
 
 

 
 

                    EU, ____________________________________________________ 
 
residente e domiciliado em ____________________________________________ 
 
___________________________________________________________________,  
 
telefone ________________________, e-mail _______________________________ 
 
declaro que tenho 20 hs semanais disponíveis para me dedicar ao trabalho de tutoria 

do Curso de Qualificação em Educação permanente para Atenção Básica da  

 Universidade Federal do Piauí , conforme consta do Edital       01 \ 2009 . 

 

 
 
 
 

Teresina,     de junho de 2009 
 
 
 
 
 
 
 
Assinatura:_________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6.10 Cronograma 
 

DATA ATIVIDADE 
15.06.2009 Publicação do Edital 

15.06.2009 a 17.06.2009 Inscrições na sede do NESP 
18.06.2009 Divulgação da homologação das inscrições 
19.06.2009 Interposição de recursos contra indeferimento das 

inscrições 
23.06.2009 Resultado do recurso 

24.06.2009 a 26.06.2009 Análise dos currículos  
26.06.2009 Divulgação dos resultados dos currículos 
29.06.2009 Interposição de recursos contra avaliação dos 

currículos 
30.06.2009 Resultado do recurso 

01.07.2009 a 02.07.2009 Sorteio dos pontos para prova didática 
01.07.2009 a 02.07.2009 Teste como apoio de informática 
02.07.2009 a 03 .07.2009 Prova didática e sorteio do tema para prova didática 

06.07.2009 Resultado Final 
07.07.2009 Interposição de recursos contra indeferimento do 

Resultado Final 
09.07.2009 Resultado do recurso 

 
 
 
 
 
 
 

Teresina(PI), 15 de junho de 2009. 

 
 
 
 
 

Prof. Dr. Gildásio Guedes Fernandes 
Diretor de EaD da UFPI 

  



 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

CENTRO DE CIENCIAS DA SAÚDE 
NÚCLEO DE ESTUDOS EM SAÚDE PÚBLICA 

COORDENAÇÃO DO CURSO DE QUALIFICAÇÃO EM EDUCAÇÃO PERMANENTE 
EM ATENÇÃO BÁSICA 

 
RETIFICAÇÃO DO EDITAL Nº 01 /2009  

 
 

 
1. Das Inscrições 

 
                            O período de inscrição será de 16.05.2009 a 19.06.2009 no 
horário das 08h30min às 11h30min e das 14h30min às 17h30min na secretaria 
do Núcleo de Estudos em Saúde Pública (NESP) da Universidade Federal do 
Piauí, localizado no Campus Ministro Petrônio Portela bairro Ininga em 
Teresina-PI CEP: 64.049-550 Fone (fax) (86) 32155644, e o cronograma  fica 
assim alterado: 

 
6.10 CRONOGRAMA 

 

DATA ATIVIDADE 

15.06.2009 Publicação do Edital 

16.06.2009 a 19.06.2009 Inscrições na sede do NESP 

23.06.2009 Divulgação da homologação das inscrições 

24.06.2009 Interposição de recursos contra indeferimento das 
inscrições 

25.06.2009 Resultado do recurso 

25.06.2009 a 26.06.2009 Análise dos currículos  

26.06.2009 Divulgação dos resultados dos currículos 

29.06.2009 Interposição de recursos contra avaliação dos currículos 

30.06.2009 Resultado do recurso 

01.07.2009 a 02.07.2009 Sorteio dos pontos para prova didática 

01.07.2009 a 02.07.2009 Teste como apoio de informática 

02.07.2009 a 03 .07.2009 Prova didática e sorteio do tema para prova didática 

06.07.2009 Resultado Final 

07.07.2009 Interposição de recursos contra indeferimento do 
Resultado Final 

09.07.2009 Resultado do recurso 

 
 



2. Da seleção 
 
                 Na tabela de pontuação de instrutor e tutor inclui-se-á a área de saúde 
bucal . 

 
Prof. Dr. Gildasio Guedes Fernandes 

Diretor da EaD da UFPI 


