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UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO - UNIFESP  

UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB  

PROCESSO SELETIVO DE TUTORES A DISTÂNCIA PARA O CURSO DE  

ESPECIALIZAÇÃO EM INFORMÁTICA EM SAÚDE 

EDITAL Nº 398 DE 04 DE OUTUBRO DE 2017 

 

A UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO - UNIFESP, em parceria com o Programa UNIVERSIDADE ABERTA 

DO BRASIL - UAB, instituído pelo Decreto nº 5.800/2006, pelo Ministério da Educação/MEC, no âmbito do 

Programa 1061 – Brasil Escolarizado, ação 8426 – Formação Inicial e Continuada a Distância, torna pública a 

seleção de Tutores a distância para o curso de Especialização em Informática em Saúde vinculado a 

UAB/UNIFESP, que será regido pelo presente Edital. 

 
1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES  
 
1.1. A presente seleção de Tutor a distância será regida por este Edital e será supervisionada e executada 

pela Coordenação da UAB/UNIFESP em parceria com as respectivas Coordenações dos Cursos, 

SEAD/UNIFESP. 

 
2. DA FUNÇÃO/ATIVIDADE/VAGAS  
 

2.1. Função: Tutor a distância - curso de Especialização em Informática em Saúde vinculado a UAB/UNIFESP. 

2.2. Descrição das atividades  

 Acompanhar o desenvolvimento teórico-metodológico do curso, mantendo contato permanente 
com os Alunos, Professores Formadores, Tutores Presenciais e Coordenadores do Curso; 

 Orientar os alunos nas questões teórico-metodológicas e relacionadas ao tema do curso; 

 Acompanhar o trabalho dos alunos, orientando, dirimindo dúvidas, favorecendo a discussão, dos 
conteúdos e práticas em desenvolvimento, em sintonia com as propostas e o planejamento do 
Professor; 

 Manter regularidade de acesso Moodle e dar retorno às solicitações do aluno no prazo máximo de 
48 horas; 

 Auxiliar na correção e retorno dos trabalhos acadêmicos, além dos trabalhos de recuperação e final 
dos alunos; 

 Acompanhar a participação do aluno no acesso ao ambiente do Curso e atividades realizadas / não 
realizadas e elaborar relatórios; 

 Ter assiduidade nas atividades à distância (discussões em fóruns de conteúdo, questionários, 
enquetes, wikis, diários etc.); 

 Desenvolver atividades didáticas e administrativas nos encontros presenciais agendados durante o 
curso; 

 Realizar busca ativa aos alunos ausentes na plataforma e atividades presenciais em articulação com 
o tutor presencial e elaborar relatórios mensais com os resultados, conforme regras estabelecidas; 



 
 

2 
 

 Participar de capacitações e reuniões de ensino, acompanhamento e planejamento com a 
Coordenação do Curso, em dias úteis em horário comercial e/ou noturno de acordo com o 
cronograma do curso, na sede do Curso; 

 Participar dos Encontros Presenciais com os alunos que serão realizados nos pólos. Na eventualidade 
de alteração das datas dos Encontros Presenciais, os tutores serão comunicados com antecedência 
mínima de 15 (quinze) dias. 

 Elaborar relatórios mensais de acompanhamento dos alunos e encaminhar à coordenação de tutoria. 

2.3. Objetivos do curso: Oferecer as condições necessárias à especialização em informática em saúde na 
modalidade educação a distância (EaD) aos profissionais interessados; socializar conhecimentos já 
produzidos e organizados em informática em saúde; desencadear processos sistematizados e orientados de 
produção de conhecimento em informática em saúde; proporcionar conhecimentos que colaborem para a 
gestão de serviços de informática no ambiente da saúde. 

2.4. Programa resumido do curso: o curso, na modalidade educação à distância, está organizado em 

disciplinas para apresentação dos temas mais relevantes da área, incluindo fundamentos da informática em 

saúde, fundamentos das ciências da saúde, fundamentos das ciências da computação, bases de dados em 

saúde, sistemas de informação em saúde, prontuário eletrônico do paciente, metodologia científica em 

informática em saúde, imagens médicas, telemedicina, telessaúde, padrões de normalização, entre outros. 

O curso possui um módulo inicial de adaptação no qual será oferecido um treinamento ao ambiente virtual 

de aprendizagem (Moodle) cujo objetivo consiste em tornar o aluno apto a acompanhar as disciplinas, a 

realização das tarefas por meio dos recursos digitais do ambiente e a interagir com tutores, professores e 

outros alunos. O curso possui um módulo final de trabalho de conclusão de curso (TCC) no qual o aluno 

confeccionará uma monografia sob orientação de professores e profissionais especializados na área. O curso 

é oferecido no período letivo de junho de 2017 a novembro de 2018. O ambiente virtual poderá ser acessado 

por diferentes plataformas (computador pessoal, celular, tablet etc.) e de qualquer lugar. As interações são 

majoritariamente assíncronas mas interações síncronas para discussão e plantão de dúvidas também são 

oferecidas ao longo do curso. O curso considera a participação do aluno em encontros presenciais nos polos 

UAB para apoiar a aprendizagem, trocar experiências e realizar avaliação. O curso conta com tutores 

qualificados para apoiar as atividades quanto à mediação e formação dos alunos. A interação entre alunos e 

tutores ocorrem pelo ambiente virtual de aprendizagem e nos encontros presenciais. 

2.5. Encontros presenciais: Estão previstos até 3 encontros presenciais (preferencialmente no início, ao final 

das disciplinas e ao final do curso) de participação obrigatória e de caráter avaliativo para os alunos. Os 

encontros presenciais ocorrem sempre aos sábados, no horário das 08h às 17h, nos polos UAB de apoio 

presencial. Excepcionalmente há encontro presencial com alunos na sede do curso (Campus São Paulo da 

UNIFESP) a critério da Coordenação. As datas dos encontros e os locais serão publicados no ambiente virtual 

do curso com antecedência mínima de 30 dias. Após o período letivo podem ocorrer avaliações de 

recuperação presencialmente e exclusivamente na sede do curso.  

2.6. Número de vagas: 01 

3. DA INSCRIÇÃO 
3.1. Os documentos listados abaixo poderão ser entregues pessoalmente ou enviados por Sedex com AR no 
endereço: 

Rua Botucatú, 862 – Edifício Leal Prado – Departamento de Informática em Saúde. 
Vila Clementino - São Paulo – SP - CEP: 04023-062 

A/C UAB-Informática em Saúde 
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Atenção: A entrega feita pessoalmente poderá ser realizada no período de 19/10/2017 à 27/10/2017. 

A postagem por Sedex deverá ser realizada no período de 19/10/2017 à 25/10/2017. Armazenar o código 
“Identificador do objeto”. Não serão considerados os documentos enviados com data de postagem ou 
entrega após essas datas.  De forma a comprovar a postagem, o candidato deverá encaminhar mensagem 
com o assunto “IS-comprovante de postagem de documentos” para o endereço eletrônico: 
secretaria.is@unifesp.br, anexando cópia digitalizada do AR. 

Os documentos listados abaixo: 

1-Fotocópia simples da Cédula de Identidade ou carteira de motorista;  
2-Fotocópia simples do CPF ou carteira de motorista;  
3-Comprovante de Situação Cadastral no CPF 
(http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/ATCTA/cpf/ConsultaPublica.asp);  
4-Fotocópia simples do Título de Eleitor;  
5-Fotocópias autenticadas dos diplomas (frente e verso), certificados ou declarações de conclusão dos 
cursos relacionados no item 4 deste Edital, por instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da 
Educação;  
6-Fotocópia simples do Histórico Escolar, no qual constem as notas obtidas durante o Curso de Graduação;  
7-Curriculum vitae impresso da Plataforma Lattes do CNPq, contendo em anexo uma foto 3x4 recente e 
colorida; 
8-Carta justificando o interesse de ser tutor deste curso; 
9-Fotocópia simples do comprovante de residência.  
10-Os candidatos estrangeiros devem apresentar: Fotocópia simples do Visto de permanência definitiva no 
Brasil; Fotocópia simples do RNE (Registro Nacional de Estrangeiros); Fotocópia simples do Certificado de 
Proficiência em Língua Portuguesa para Estrangeiros, em nível intermediário superior, expedido pelo 
Ministério da Educação (CELPE-BRAS). 
11-Comprovação do item 4.2 deste edital (Experiência mínima de 01 (um) ano no magistério do ensino 
básico ou superior). 
  
3.2. Não há taxa de inscrição para investidura ao cargo. 

3.3. A realização da inscrição implica em irrestrita submissão do candidato ao presente Edital, e este declara, 

ao realizá-la, que atende todos os requisitos exigidos para o exercício da tutoria, responsabilizando-se pela 

veracidade das informações prestadas. 

 
4. DOS REQUISITOS  
 
4.1. Candidato deve possuir formação de nível superior;  

4.2. Experiência mínima de 01 (um) ano no magistério do ensino básico ou superior; 

4.3. Aperfeiçoamento (concluído) ou especialização (concluído) ou mestrado stricto sensu (concluído ou em 

curso) ou doutorado (concluído ou em curso) reconhecidos pela CAPES nas seguintes áreas do curso* e nas 

áreas afins do curso**    

4.4. Ter conhecimento avançado de informática em saúde, informática e tecnologias de informação e 

comunicação; experiência com o ambiente virtual de aprendizagem Moodle; apresentar facilidade de 

comunicação e espírito de liderança; apresentar perfil colaborativo para trabalhar em equipe.  

http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/ATCTA/cpf/ConsultaPublica.asp
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5. DA SELEÇÃO  
 
A coordenação do curso analisará os documentos no período de 19/10/2017 a 30/10/2017. 

Todos os documentos serão analisados e serão verificados o atendimento aos requisitos do curso e as 

experiências relatadas que contribuam para o exercício da tutoria para esse curso. 

A partir de 01/11/2017 será publicado no portal UAB/UNIFESP (https://www.unifesp.br/reitoria/uab) o 

resultado com o nome em ordem alfabética, a classificação e situação. Os 8 primeiros classificados farão 

entrevista em dia e horário que será divulgado posteriormente pela coordenação do curso.  

5.1. A entrevista avaliará os seguintes itens: avaliação do interesse na instituição, no curso e na área 

científica; disponibilidade para os encontros presenciais; avaliação da fluência verbal, atitude, postura, 

objetividade e maturidade; defesa coerente dos dados apresentados no curriculum vitae; Experiência em 

EaD;  

 
6. DO RESULTADO FINAL 
 

6.1. O resultado final com o nome em ordem alfabética, classificação e situação serão divulgados no endereço 

http://www.portal.uab.unifesp.br oficial do curso a partir de 02/11/2017. 

6.2. Os candidatos aprovados que não forem chamados segundo disponibilidade de vaga comporão a Lista 

de Espera e poderão ser chamados ao longo do curso para cobrir possíveis vacâncias. 

 
7. DA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS 
 

7.1. A interposição de recursos sobre os resultados divulgados deverá ser protocolada no polo da inscrição 

até 02 (dois) dias úteis após a publicação dos resultados, improrrogáveis. 

7.2. O recurso deverá ser apresentado pessoalmente pelo candidato ou por procurador portando a devida 

procuração, por requerimento e entregue em duas vias (original e cópia), contendo o nome do candidato, 

número do documento de identificação e o número de inscrição.  

7.3. Não serão aceitos recursos interpostos por via postal, fac-símile, e-mail, telegrama ou outro meio não 

especificado neste Edital. 

 
8. DO VALOR DAS BOLSAS DE ESTUDO E PESQUISA 
 
8.1. Os tutores farão jus a um pagamento mensal das bolsas de estudo e pesquisa no valor de R$ 765,00 

(setecentos e sessenta e cinco reais). As bolsas serão pagas pelos meses correspondentes aos meses 

trabalhados no período de oferta do curso.  

8.2. O benefício das bolsas é regido pela PORTARIA CAPES Nº 183, DE 21 DE OUTUBRO DE 2016. Será 

obrigatória a assinatura do Termo de Compromisso. 

https://www.unifesp.br/reitoria/uab
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8.3. Observa-se que de acordo com Art. 5º da portaria em tela as bolsas do Sistema UAB não poderão ser 

acumuladas com bolsas cujo pagamento tenha por base a Lei Nº 11.273/2006 e com outras bolsas concedidas 

pela CAPES, CNPq ou FNDE, exceto quando expressamente admitido em regulamentação própria. 

Parágrafo único. É vedado o recebimento de mais de uma bolsa do Sistema UAB referente ao mesmo mês, 

ainda que o bolsista tenha exercido mais de uma função no âmbito do Sistema UAB. 

8.4. A bolsa de estudo e pesquisa não implicará, sob hipótese alguma, em vínculo empregatício com a 

UNIFESP. 

8.5. As despesas com deslocamentos e diárias ficarão a cargo dos bolsistas. Para os encontros presenciais 

com os alunos nos polos UAB de apoio estas despesas serão custeadas pelo Curso, na dependência da 

disponibilidade de recursos financeiros. 

 
9. DO INÍCIO DAS ATIVIDADES 

 
O início é imediato pois o curso já está em andamento. 
 
10. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 

10.1. Caso o Tutor necessite se desligar do curso deverá comunicar por escrito, com antecedência mínima de 

30 (trinta) dias, à Coordenação do Curso, que analisará o pedido de desligamento.  

10.2. Em caso de descumprimento das atividades dos Tutores os respectivos profissionais serão advertidos 

e na reincidência será efetivado o seu desligamento automático. No caso de descumprimento grave, 

mediante avaliação da Coordenação do Curso, os profissionais poderão ter seu desligamento automático. 

Não haverá pagamento de bolsa referente ao mês do desligamento ou no caso do descumprimento da carga 

horária prevista, sem aviso prévio à Coordenação do curso. 

10.3. As cópias de documentação dos candidatos não serão devolvidas, em nenhuma hipótese.  

10.4. É vedada acumulação de mais de uma bolsa paga pelo Sistema Universidade Aberta do Brasil - UAB.  

10.5. O candidato que prestar declaração falsa ou inexata, em qualquer documento, ainda que verificada 

posteriormente, será excluído do Processo Seletivo ou da atividade durante o Curso.  

10.6. O candidato que não comparecer nas datas e horários previamente agendados, de qualquer uma das 

fases, será excluído do Processo Seletivo ou da atividade durante o Curso.  

10.7. A realização da inscrição implica em irrestrita submissão do candidato ao presente Edital.  

10.8. O prazo de validade do presente edital de Processo Seletivo será de até 1 (um) ano, prorrogável uma 

vez, por igual período. 

10.9. Informações adicionais poderão ser obtidas por meio do correio eletrônico secretaria.is@unifesp.br; 

reserva-se o direito de não prestar informações já contempladas por este Edital.  

10.10. É de responsabilidade exclusiva do candidato a observância, mediante consulta aos sites informados 

no Edital, dos procedimentos e prazos estabelecidos no presente Edital.  
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10.12. É de responsabilidade exclusiva do candidato o acompanhamento de eventuais alterações posteriores 

que venham a ser editadas em relação ao presente processo.  

10.13. A realização e o início das ofertas dos cursos deste edital estão condicionados a disponibilidade de 

recursos para sua realização. 

10.14. Os casos omissos neste Edital serão resolvidos pela Coordenação da UAB com o apoio das 

Coordenações dos Cursos. 

 

 

SORAYA SOUBHI SMAILI  

REITORA 


