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PRÓ-REITORIA DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA 
SELEÇÃO DE TUTORES PARA OS CURSOS DE GRADUAÇÃO E DE PÓS-GRADUAÇÃO 

NA MODALIDADE A DISTÂNCIA 
EDITAL Nº 01/2016 

 

A Cruzeiro do Sul S/A, por meio da Pró-Reitoria de Educação a Distância (PREAD), torna pública a abertura 

de inscrições para o Processo Seletivo de Tutores, visando ao preenchimento de vagas para atuar em 

Cursos de Graduação e de Pós-Graduação nas modalidades semipresencial e a distância ofertadas pela 

Cruzeiro do Sul Virtual. 

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

1.1 O processo seletivo será regido pelo presente Edital. 

1.2 O processo seletivo de tutores é de responsabilidade da Pró-Reitoria de Educação a Distância 

(PREAD). 

1.3 O objeto do presente edital é a seleção de tutores para a atuação em cursos das áreas de: ciências 

administrativas e de negócios; ciências humanas e sociais; ciências exatas e tecnológicas e ciências da 

saúde. 

 

2. DO CARGO 

2.1 Sobre o cargo: Tutor. 

2.2 Sobre o cumprimento da jornada diária: as atividades profissionais serão desempenhadas 

presencialmente na sede da instituição.  

 

3. DAS ATRIBUIÇÕES DO TUTOR 

3.1 Conhecer o projeto pedagógico do curso e apropriar-se do material didático das disciplinas sob sua 

responsabilidade. 

3.2 Acompanhar o desenvolvimento teórico-metodológico do curso, mantendo contato diário com os 

estudantes, com a supervisão de tutoria, com os professores responsáveis e com os coordenadores do 

curso. 

3.3 Incentivar o trabalho e A aprendizagem dos estudantes, favorecendo a discussão dos conteúdos e 

AS práticas educativas, em consonância com o projeto pedagógico do curso. 
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3.4 Supervisionar o desempenho dos estudantes no ambiente virtual e atuar de acordo com os 

princípios pedagógicos institucionais. 

3.5 Orientar os estudantes nas questões teórico-metodológicas relacionadas aos objetivos educacionais 

das disciplinas e nas questões tecnológicas referentes ao uso dos recursos disponíveis no ambiente virtual 

de aprendizagem. 

3.6 Utilizar softwares de apoio às ações de tutoria (editores de texto e planilhas), além de recursos 

tecnológicos dos ambientes virtuais de aprendizagem, ferramentas de interação e de comunicação. 

3.7 Fornecer feedback aos estudantes acerca dos trabalhos acadêmicos. 

3.8 Participar das reuniões com a coordenação pedagógica e a supervisão de tutoria da PREAD. 

 

4. DOS REQUISITOS 

4.1 Requisitos Gerais 

4.1.1 Conhecimentos básicos de informática, familiaridade com o uso do computador, facilidade de 

navegação na web e utilização adequada de e-mail. 

4.1.2 Facilidade de comunicação e espírito colaborativo para trabalhar em equipe. 

4.1.3 Disponibilidade de horário para atuar presencialmente na instituição. 

 

4.2 Requisitos Mínimos 

4.2.1 Formação superior (bacharelado, licenciatura ou tecnológico) em um ou mais dos seguintes cursos: 

Engenharia Civil, Engenharia Elétrica, Engenharia de Produção, Engenharia Ambiental, Engenharia de 

Computação, Serviço Social, Ciências Contábeis, Letras Português e Inglês, Letras Português e Espanhol, 

Filosofia, Geografia, História, Artes Visuais, Educação Física, Pedagogia, Gastronomia, CST em Análise e 

Desenvolvimento de Sistemas, CST em Gestão de Recursos Humanos, CST em Gestão Hospitalar, CST em 

Gestão Pública, CST em Segurança no Trabalho e Direito (pós-graduação). 

4.2.2 Pós-Graduação nas áreas dos cursos supracitados ou em outras áreas afins não expressas 

anteriormente. 

4.2.3 Experiência em magistério é desejável no caso das licenciaturas. 

4.2.4 Curso técnico em Segurança do Trabalho é desejável no caso do CST em de Segurança no Trabalho. 

 

4.3 Requisitos Específicos para a Vaga de Tutor do curso de Direito 

O candidato deverá possuir pós-graduação Lato Sensu (Especialização) obrigatoriamente em Direito 

Previdenciário ou Direito do Trabalho. No caso de o curso de Pós-Graduação Lato Sensu (Especialização) 
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não ser específico em Direito Previdenciário ou Direito do Trabalho, admite-se experiência comprovada 

nessas áreas sendo obrigatório ao candidato possuir inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil - OAB. 

 

4.4 Requisitos Específicos para a Vaga de Tutor do Curso de Serviço Social 

O candidato deverá apresentar cópia autenticada do registro no Conselho Federal de Serviço Social – 

CFESS. 

 

4.5 Requisitos Específicos para a Vaga de Tutor do Curso de Engenharia de Computação 

O candidato deverá apresentar conhecimento em Programação, Banco de Dados, Sistemas Operacionais, 

Circuitos Lógicos, Circuitos Elétricos, Microprocessadores, Inteligência Artificial, Robótica, Engenharia de 

Software, Linguagens Formais e Autômatos, Compiladores e Interpretadores, Física e Cálculo. 

 

4.6 Requisitos Específicos para a Vaga de Tutor do Curso de Letras Português e Inglês 

O candidato deverá apresentar documento comprobatório de proeficiência oral e escrita em língua inglesa. 

 

4.7 Requisitos Específicos para a Vaga de Tutor do Curso de Letras Português e Espanhol 

O candidato deverá apresentar documento comprobatório de proeficiência oral e escrita em língua inglesa 

e/ou espanhola, a depender da escolha do candidato. 

 

5. DA INSCRIÇÃO 

5.1 Período de inscrição: 21 a 30/09/2016 

5.2 Formulário: O candidato deverá preencher o formulário de inscrição disponível no link: 

http://www3.cruzeirodosulvirtual.com.br/selecaotutores2016/ 

 

6. DO PROCESSO DE SELEÇÃO 

6.1 O processo de seleção dos tutores de que trata este Edital será realizado em 2 (duas) etapas: 

1ª Etapa: Serão selecionados até 208 (duzentos e oito) inscritos, por meio de análise do formulário de 

inscrição do candidato e do currículo Lattes. Para compor o ROL de 208 (duzentos e oito) inscritos serão 

selecionados candidatos que possuam os requisitos mínimos descritos nos itens 4.2.1 e 4.2.2 desse edital; 

e, no caso específico das vagas de tutor para os cursos de Direito, Serviço Social, Engenharia de 

Computação, Letras - Português e Inglês e Letras - Português e Espanhol, serão selecionados os candidatos 

que atendam aos itens 4.3, 4.4, 4.5, 4.6 e 4.7 respectivamente. Para esta fase será utilizada a pontuação da 

http://www3.cruzeirodosulvirtual.com.br/selecaotutores2016/
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Tabela A (Anexo 1).  Atendidos os critérios mínimos e complementares, serão classificados, de acordo com 

as áreas que contemplam esse edital, 208 candidatos para a próxima etapa de seleção.  

Na etapa 1 a fim de desempate de pontuação, caso necessário, serão considerados os critérios a seguir, 

respeitando a seguinte ordem: 

I. Tempo de experiência profissional em EaD. 

II. Tempo de experiência profissional. 

III. Titulação (Mestrado e Doutorado). 

 

Período da 1ª. etapa: de 01 a 10/10/2016 

 

2ª Etapa: Os 208(duzentos e oito) candidatos selecionados na primeira etapa deverão comparecer ao 

endereço Rua Cesário Galeno, nº 186 – Tatuapé – São Paulo – SP, em data e horário a serem devidamente 

divulgados no link http://www3.cruzeirodosulvirtual.com.br/selecaotutores2016lista/ apresentar cópias 

simples dos documentos que comprovem a sua formação acadêmica e participar integralmente dessa 

etapa que contempla as seguintes ações: 

I) Realizar atividade composta de questões objetivas e discursivas (incluindo produção de texto) sobre 

práticas educativas em EaD. Essa atividade será realizada em ambiente virtual de aprendizagem, 

sendo o candidato avaliado em relação ao uso do computador e da navegabilidade na web. 

II) Realizar atividade com questões objetivas de conhecimento geral, e da área para a qual se 

candidatou. 

III) Participar da dinâmica de grupo e de entrevista, nas quais serão avaliadas, além das competências 

de Conhecimentos-Habilidades-Atitudes (CHA) descritas nesse edital, o conhecimento da área a 

qual se candidatou. 

Para os candidatos às vagas para Letras – Português e Inglês e Letras – Português e Espanhol as ações I, II e 

III, contempladas na 1º etapa, serão no idioma da vaga para a qual o candidato se inscreveu (Inglês ou 

Espanhol). 

 

As ações descritas anteriormente são orientadas pelos seguintes critérios: 

 

Critérios avaliativos das competências, na dimensão do conhecimento: conhecimentos gerais da área 

para a qual se candidatou e específicos da área da EaD.  A pontuação dos candidatos, para essa dimensão 

se dará conforme tabela B, no Anexo I, do presente edital. 

http://www3.cruzeirodosulvirtual.com.br/selecaotutores2016lista/
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 Critérios avaliativos de competências, na dimensão das habilidades: produção de texto, uso do 

computador e navegação na web. A pontuação dos candidatos, para essa dimensão se dará 

conforme tabela C, no Anexo I, do presente edital. 

 Critérios avaliativos de competências, na dimensão das atitudes: Pró-atividade, Automotivação, 

Empatia, Objetividade, Postura, Comunicação Oral, Colaboração, Maturidade, Flexibilidade e Perfil 

para atuar em EaD.  A pontuação dos candidatos, para essa dimensão se dará conforme tabela D, 

no Anexo I, do presente edital. 

 

O candidato será avaliado a partir da somatória de pontos obtidos de acordo com os critérios 

estabelecidos em cada competência. O processo seletivo será conduzido por Comissão de Avaliação 

composta por representantes da: Coordenação Pedagógica, Coordenação de Curso, Supervisão de Tutoria 

e Setor de Recursos Humanos.  

 

Período da 2ª. etapa: de 13 a 27/10/2016. Período em que os candidatos deverão comparecer em dia e 

horário a serem divulgados conforme iten 7.1 deste edital.  

 

7 DO RESULTADO DA SELEÇÃO 

7.1 O resultado da primeira etapa do Processo Seletivo será divulgado no link 

http://www3.cruzeirodosulvirtual.com.br/selecaotutores2016lista/ a partir do dia 11/10/2016 e constará 

de uma relação nominal dos candidatos selecionados por ordem alfabética. Esses candidatos deverão 

participar da segunda etapa do Processo Seletivo em data e horário a serem divulgados no mesmo Link.  

7.2 O resultado da segunda etapa do Processo Seletivo será divulgado no Link 

http://www3.cruzeirodosulvirtual.com.br/selecaotutores2016lista/aprovados, a partir das 14h do dia 

28/10/2016, e constará de uma relação nominal dos candidatos aprovados, para início imediato. 

 

8. DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO 

8.1 O processo de contratação dar-se-á de acordo com a oferta de vagas e de disciplinas dos cursos de que 

trata este edital. 

8.2 O contrato de trabalho seguirá as normas estabelecidas na CLT. 

 

 

 

http://www3.cruzeirodosulvirtual.com.br/selecaotutores2016lista/
http://www3.cruzeirodosulvirtual.com.br/selecaotutores2016lista/aprovados
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9. DO INÍCIO DAS ATIVIDADES 

9.1 O início das atividades está previsto para novembro de 2016. 

 

10. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

10.1 Caso o candidato não compareça ou não cumpra, adequadamente, qualquer uma das etapas do 

processo seletivo será desclassificado. 

10.2 Este edital tem validade de 06 (seis) meses, podendo ser prorrogado por mais 06 (seis) meses, a 

contar da data de divulgação oficial. 

10.3 Não será realizada a revisão de pontuação obtida pelos participantes. 

10.4 Caso se identifique, na etapa 2, que os documentos comprobatórios das informações do currículo 

Lattes, utilizadas no processo seletivo, não foram entregues dentre do prazo estabelecido o candidato será 

automaticamente eliminado do processo seletivo. 

 

Pró-Reitoria de Educação a Distância 
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PRÓ-REITORIA DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA 

EDITAL Nº 01/2016 
ANEXO I 

 
TABELA A 

CRITÉRIOS – COMPETÊNCIAS: DIMENSÃO DO CONHECIMENTO - ANÁLISE DE CURRÍCULO PONTOS 

Pontuação por Graduação concluída (em áreas correlatas ao edital) 4 

Pontuação por Graduação em Pedagogia concluída 3 

Pontuação por Especialização (Lato Sensu) concluída (em áreas correlatas ao edital), além da 
especialização exigida como requisito mínimo 

3 

Mestrado 2 

Doutorado 2 

Experiência Profissional, comprovada, na área para a qual se inscreveu como tutor 3 

Experiência Profissional, comprovada, em EaD 3 

 

TABELA B 

CRITÉRIOS – COMPETÊNCIAS:  DIMENSÃO DO CONHECIMENTO (ÁREA) PONTOS 

Conhecimentos gerais sobre a área para a qual se inscreveu – questões objetivas  7 

Apresentar conhecimentos gerais sobre a área para a qual se inscreveu – questão discursiva e 
durante a entrevista 

7 

 

TABELA C 

CRITÉRIOS – COMPETÊNCIAS: DIMENSÃO HABILIDADES PONTOS 

Uso do computador, navegação na web e interação/práticas educativas em EaD 3 

Produção de texto  3 

 

TABELA D 

CRITÉRIOS – COMPETÊNCIAS:  DIMENSÃO DAS ATITUDES PONTOS 

Pró-atividade, Automotivação, Empatia, Objetividade, Postura, Comunicação Oral, Colaboração, 

Maturidade e Flexibilidade. 
5 

Perfil para atuar em EaD 5 

 


