PROGRAMA DE POS GRADUAÇÃO PROFISSIONAL EM GESTÃO NAS ORGANIZAÇÕES
APRENDENTES
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA
PROCESSO SELETIVO PARA SELEÇÃO DE TUTORIA
EDITAL MPGOA Nº 05/2016
(SELEÇÃO SIMPLIFICADA)

DISPÕE SOBRE O PROCESSO SELETIVO
SIMPLIFICADO, PARA VAGAS DE TUTOR
PRESENCIAL PARA 2016.2 E 2017.1

O PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO PROFISSIONAL EM GESTÃO NAS ORGANIZAÇÕES
APRENDENTES – MPGOA, da Universidade Federal da Paraíba, torna pública a realização de
Seleção Simplificada para interessados nas normas do edital, que regem a seleção de tutores
para modalidade presencial com vigência nos semestres 2016.2 e 2017.1, na forma e
condições a seguir elencadas.
DO OBJETO
1 – O objeto do presente Edital seleção simplificada é a contratação de tutores para realizar os
serviços elencados neste item atendimento de necessidades:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Mediar à comunicação de conteúdos entre professor e cursistas;
Acompanhar as atividades discentes, conforme o cronograma do curso;
Apoiar o professor da disciplina no desenvolvimento das atividades docentes;
Estabelecer contato permanente com os alunos e mediar às atividades discentes;
Colaborar com a coordenação do curso na avaliação dos estudantes;
Elaborar relatórios mensais de acompanhamento dos alunos e encaminhar à
coordenação do MPGOA e;
g) Participar do processo de avaliação da disciplina sob a orientação do professor
responsável;
h) E outras atividades necessárias para o bom funcionamento do MPGOA.
DAS CONDIÇÕES
2 – O Cronograma do processo seletivo encontra-se no item 16 deste edital.
3 – Os interessados em participar desse Edital deverão residir na Região Metropolitana de João
Pessoa.
4 – Ficam assegurados os aprovados o chamamento para a prestação do respectivo serviço,
ficando este condicionado à conveniência e oportunidade da Coordenação do MPGOA.
5 – O candidato só poderá se inscrever em uma única disciplina. Poderão participar desta
Seleção Simplificada as pessoas que se enquadrarem no perfil exigido em cada disciplina
constante no anexo I.
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6 – Os interessados deverão entregar a documentação abaixo elencada em envelope lacrado
na Coordenação do MPGOA, localizada no Térreo do Bloco B do Centro de Educação da
Universidade Federal da Paraíba, Cidade Universitária, Campus I, Bairro Castelo Branco, João
Pessoa-PB, entre os dias 02/08/2016 e 04/08/2016, no horário das 09:00h às 13:00h:
a) Requerimento dirigido à Coordenação do MPGOA, indicando qual disciplina se
candidata;
b) Cópia do diploma de mestre ou doutor;
c) Cópia do currículo na Plataforma Lattes (http://lattes.cnpq.br), junto com os
comprovantes de experiência anteriores na área da disciplina que se candidatou ou
tenha Dissertação ou Tese na área;
DOS DOCUMENTOS
7 – Dos documentos necessários à inscrição:
a) Ficha de Inscrição, conforme (Anexo II), deste Edital, devidamente preenchida.
b) Declaração concordando com as normas da Seleção contidas neste Edital.
c) Termo de Compromisso, declarando ter disponibilidade de 20 (vinte) horas semanais
para desenvolver as atividades de tutoria no Mestrado Profissional em Gestão em
Organizações Aprendentes.
d) Fotocópia da Cédula de Identidade, expedida por órgão competente.
e) Fotocópia do documento de inscrição no Cadastro de Pessoa Física - CPF.
f) Fotocópia (frente e verso) do diploma de mestre e/ou doutor ou certificado de
conclusão de Curso ou Declaração da Coordenação do Curso que ateste o
cumprimento de todos os créditos do Curso. Diploma ou certificado de conclusão de
Curso de Graduação reconhecido pelo MEC. Diploma de Graduação obtido no exterior
deve estar devidamente revalidado em universidade brasileira.
DA AVALIAÇÃO
8 – A avaliação será composta de análise curricular efetuada pelo docente responsável pela
disciplina, com base na formação e na experiência comprovada através da documentação
apresentada, conforme as exigências estabelecidas no perfil de cada disciplina. (Anexo III,
deste edital)
9 – Os candidatos que não atenderem a qualquer dos requisitos exigidos serão considerados
eliminados.
10 – Do resultado final caberá recurso ao Colegiado do MPGOA no prazo de três dias úteis
contados da sua publicação, que será julgado juntamente com o relatório final.
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DO VÍNCULO E REMUNERAÇÃO
11 – A remuneração prevista para cada disciplina é no valor bruto de R$2.000,00 (dois mil
reais).
12 – A Bolsa-tutoria poderá ser cancelada a qualquer momento, caso haja conduta ou ação por
parte do tutor, que prejudique o desenvolvimento administrativo e pedagógico do curso, a
interatividade, a integridade de qualquer participante do curso, ou por não atender as
diretrizes e solicitações da Coordenação do Curso. (Anexo III, deste edital)

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

13 – O Edital terá validade de 1 (um) ano a partir da publicação do edital, podendo ser
prorrogada por igual período.
14 – Os recursos para custear o presente Edital estão previstos em Plano de trabalho
especifico.
15 – Os casos omissos serão resolvidos pelo Colegiado do MPGOA.
DO CRONOGRAMA DA SELEÇÃO DE TUTORES PRESENCIAS
16. O processo seletivo simplificado do qual trata este edital obedecerá ao cronograma abaixo:
EVENTO

LOCAL

DATA

Abertura do edital

Mural do MPGOA

27/07/2016

Período de Inscrições

Coordenação do MPGOA

01/08 a 04/08/2016

Homologação de Inscrições

Mural do MPGOA

04/08/2016

Reconsideração da
homologação das inscrições

Coordenação do MPGOA

08/08/2016

Avaliação

Entrevista realizada pelo docente
responsável pela disciplina na Sala de
Pesquisa do MPGOA

09 a 11/08/2016

Divulgação de Resultados

Mural do MPGOA

12/08/2016

Coordenador(a) do Programa

