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EDITAL Nº 590 DE 11 DEZEMBRO DE 2020. 
 
 

 
1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 
1.1. A presente seleção de Coordenador de Curso, regida por este Edital, será 

executada pela Coordenação da UAB/UNIFESP, em conjunto com 
professores que atuam no Curso de Especialização em Saúde Indígena da 
UAB Unifesp. 

 
 
2. DA FUNÇÃO/ATIVIDADE 
 

2.1. Função: Coordenador de Curso para atuar como coordenador do Curso de 
Especialização em Saúde Indígena da Unifesp, no período de dezembro de 2020 
a maio de 2022;  
 
2.2. Descrição das atividades 
 

Descrição das Atividades 

● Auxiliar na administração do curso (UAB-Unifesp); 
● Supervisionar, em parceria com a Coordenação Geral da UAB 

Unifesp, a produção do Material Didático;  
● Supervisionar, em parceria com a Coordenação Geral da UAB 

Unifesp, as avaliações a distância das disciplinas; 
● Supervisionar, em parceria com a Coordenação Geral da UAB Unifesp 

e a Coordenação do Pólo, a infra-estrutura necessária para as 
atividades presenciais específicas: aulas e encontros presenciais, 
aulas práticas, apresentação de TCC, etc.  

● Supervisionar, em parceria com a Coordenação Geral da UAB 
Unifesp, aspectos da administração da tutoria virtual: seleção, 
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capacitação, desempenho, recondução, reaproveitamento e funções 
fora do âmbito das disciplinas; 

● Participar das reuniões gerais com a Coordenação Geral da UAB 
Unifesp e demais Coordenadores de Cursos da UAB Unifesp,quando 
convocado; 

● Supervisionar e orientar os trabalhos desenvolvidos pela secretaria do 
curso; 

● Manter listas atualizadas com dados do pólo (Localização, contato, 
dados dos alunos, tutores e coordenadores...), dos professores, dos 
técnicos e do pessoal administrativo; 

● Manter os coordenadores de pólo informados sobre todos os aspectos 
referentes ao seu curso;  

● Acompanhar e propor mudanças no processo seletivo dos alunos;  
● Organizar as informações pertinentes ao site do curso e supervisionar 

sua manutenção;  
● Responsabilizar-se, subsidiariamente, pela organização didático-

pedagógica do curso, pelo projeto pedagógico e pelas pesquisas 
desenvolvidas no âmbito do curso;  

● Orientar os professores no processo de interdisciplinaridade, propondo 
integrações pedagógicas entre os professores da UAB – Unifesp; 

● Participar das reuniões com a equipe no processo de formação dos 
tutores e professores; 

● Organizar reuniões de equipe regulares; 
● Fazer pesquisas para traçar um perfil dos alunos do curso, para 

observar qual a visão do aluno sobre EaD, a faixa etária, outras 
atividades nas quais estão envolvidos, onde estudam, quanto tempo 
se dedicam ao estudo; 

● Auxiliar e orientar os alunos sobre as questões administrativas e 
pedagógicas relativas ao curso no ambiente virtual de aprendizagem e 
por outros meios (telefone, e-mail ou presencialmente); 

● Supervisionar, propor e auxiliar nos seguintes processos 
administrativos relativos aos alunos: equivalência, transferências, 
histórico escolar, atestado de matrícula e outras questões relativas ao 
curso de especialização do qual faz parte. 
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2.3. Perfil, vaga e atribuições: 
 

Código de 
vaga 

Função Requisitos Vaga Remuneração 
 
 

COORD Coordenador 
de Curso 

Docente da Unifesp 
na área de 
Medicina 

Preventiva, e com 
atuação 

reconhecida como 
coordenador ou 

docente em Cursos 
de Saúde Coletiva 

ou Saúde da 
Família ou Saúde 

Indígena na 
modalidade a 
distância, com 

experiência de, no 
mínimo, três anos 

de magistério 
superior. Ter 

formação superior 
na área de Saúde 

coletiva. 

01 R$ 1.500,00 (um mil e 
duzentos reais) 

mensais, enquanto 
exercer a função, de 
acordo com o Artigo 

2º Inciso IV da Lei N o 
11.273/2006 

(Coordenador de 
Curso I). Aquele que 
não comprovar essa 
experiência, mas que 

tenha formação 
mínima em nível 

superior e experiência 
de 1 (um) ano no 

magistério superior, 
ou a vinculação a 
programa de pós-

graduação de 
mestrado ou 

doutorado, receberá 
bolsa no valor de R$ 
900,00 (novecentos 
reais) mensais, de 

acordo com o Artigo 
2º Inciso III da Lei N o 

11.273/2006 (nova 
redação dada pela lei 
11.502 de 2007 artigo 
4º) e ficará vinculado 

como Coordenador de 
Curso II. 
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3. DO PERÍODO DE INSCRIÇÕES 

 
3.1 Período de inscrição: das 0h de 11/12/2020 até 23h59min de 17/12/2020.  
 
3.2 O candidato deverá realizar a inscrição através do endereço eletrônico: 
editais.uab@unifesp.br constando no campo “Assunto”: Edital 590 + Código 
vaga + nome do candidato. Na mensagem de solicitação de inscrição deverá 

anexar o currículo (formato pdf com no máximo 2 Mb de tamanho), documentos 
que comprovem os requisitos constantes no item 2.3 e os comprobatórios de 
pontuação do item 6.  
 
4. DAS CONDIÇÕES PARA ACEITAÇÃO DAS INSCRIÇÕES  
 
4.1. Apenas serão aceitas inscrições que obedecerem aos prazos estipulados 
no Cronograma apresentado neste Edital;  
 
4.2. Não será permitida a alteração e/ou a complementação da documentação 
após a submissão do pedido de inscrição, ainda que dentro do prazo, em 
nenhuma hipótese.  
 
4.3. À coordenação do projeto fica reservado o direito de excluir do processo 
seletivo aquele que não encaminhar os documentos obrigatórios por e-mail, ou 
fornecer dados comprovadamente inverídicos. 
 
4.5 É vedada acumulação de mais de uma bolsa pelo Sistema Universidade 
Aberta do Brasil - UAB e qualquer outra bolsa que tenha como fonte pagadora a 
CAPES.  
 
 
5. INSCRIÇÃO  
 
5.1. No currículo deverão constar as seguintes informações: nome do candidato 
(não abreviar), endereço residencial completo, telefone, endereço eletrônico, 
código do cargo, cargo, formação, experiências profissionais. 
 
5.2. Os documentos de requisitos e dos itens de pontuação do item 6 devem ser 
comprovados por meio de declaração da chefia imediata, certificados ou por 
documentos oficiais que constem cargo, período de função. 
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6. DO PROCESSO DE SELEÇÃO  
 
6.1. O processo de seleção é classificatório e eliminatório consistindo da análise 
dos documentos, experiências profissionais e currículo do perfil solicitado na 
tabela do item 2.3, e pontuado-se de acordo com a tabela abaixo: 
 

Formação acadêmica  Pontuação por título Máximo  

Mestrado ou doutorado 
concluído em outras 
áreas do conhecimento 

5 5 

Mestrado ou Doutorado 
concluído na área de 
Ciências da Saúde  

10 10 

Pontuação Máxima 15 

Experiência docente Pontuação por 
experiência 

Máximo 

Experiência como 
docente ou coordenador 
em curso na modalidade 
a distância 

5 10 

Experiência como 
docente ou coordenador 
em curso de Saúde 
Indígena ou Saúde da 
Família na modalidade a 
distância 

10 20 

Pontuação Máxima 30 

 
6.2. Todos os itens demandam comprovação documental no ato da inscrição, 
sob pena de ter sua classificação rebaixada ou mesmo ser excluído do Processo 
Seletivo.  
 
6.3. Nos diplomas, certificados ou declarações de conclusão dos cursos 
relacionados no item 2.3. deste Edital é obrigatório constar o nome da Instituição, 
o nome do curso, carga horária e período de realização.  
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6.4. Critério de desempate: maior pontuação na experiência como docente; 
maior pontuação na formação acadêmica; maior idade. 
 
7. DA CRONOLOGIA DO PROCESSO DE SELEÇÃO 

 
 

Caráter Período 

Início das Inscrições 11/12/2020 

Encerramento das Inscrições  17/12/2020 

Análise dos documentos 11 a 18/12/2020 

Divulgação do resultado final 21/12/2020 

Início dos trabalhos 23/12/2020 

 
8. DO RESULTADO DA SELEÇÃO 
 
8.1. O resultado final do processo seletivo será divulgado no endereço eletrônico 
https://www.unifesp.br/reitoria/uab/, a partir de 21/12/2020.  
 
9. DA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS  
 
9.1. O (a) candidato poderá recorrer do resultado, no prazo de 02 (dois) dias 
úteis a partir da data de sua divulgação.  
 
9.2. A interposição deverá ser enviada para o e-mail editais.uab@unifesp.br de 
acordo com as instruções:  
 
9.2.1. O recurso poderá ser elaborado no corpo do e-mail, não necessitando 
envio de carta como anexo;  
9.2.1.1. Assunto da mensagem “EDITAL nº 590/2020 - Recurso”;  
9.2.1.2. Nome completo do (a) candidato (a);  
9.2.1.3. Descrição completa da solicitação do recurso;  
 
9.3. Não serão aceitos recursos interpostos por via postal, fac-símile, telegrama 
ou outro meio não especificado neste Edital.  
 
10. DA CONTRATAÇÃO  

 
10.1. O Candidato aprovado deverá entregar posteriormente, quando solicitados, 
a relação de documentos relacionados no item 10.  

https://www.unifesp.br/reitoria/uab/
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11. DA DOCUMENTAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO  
 
10.1. O candidato aprovado deverá entregar cópia dos seguintes documentos:  

 CPF;  
 RG;  
 Comprovante de endereço;  
 Comprovante de experiência conforme descrito no item 

ATRIBUIÇÕES/REQUISITO da tabela 2.3. Perfil, vagas e atribuições; 
 Cópia do diploma de graduação e pós-graduação.  

 
12. DA CLÁUSULA DA RESERVA  
 
12.1. A Comissão do Processo Seletivo dos candidatos da UAB Unifesp se 
reserva o direito de resolver, de comum acordo, os casos omissos e as situações 
não previstas no presente Edital;  
 
12.2. A qualquer tempo o presente Edital poderá ser revogado ou anulado, no 
todo ou em parte, seja por decisão unilateral da UAB Unifesp, seja por motivo de 
interesse público ou exigência legal, sem que isso implique direito a indenização 
ou reclamação de qualquer natureza.  
 
12.3. Por interesse da Coordenação da UAB Unifesp, o projeto, objeto deste 
Edital, poderá ter o seu prazo de duração reduzido e/ou prorrogado, assim como 
também a (s) vaga (s) oferecida (s);  
 
12.4. O prazo de validade do presente Edital de Processo Seletivo será de até 
12 (doze) meses, prorrogável uma vez, por igual período.  
 
13. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS  
 
13.1. Esclarecimentos sobre este Edital poderão ser obtidos na secretaria da 
UAB Unifesp exclusivamente por meio eletrônico, no e-mail: 
editais.uab@unifesp.br até a data final do processo de seleção;  
 
13.2. São de responsabilidade exclusiva dos candidatos todas as despesas 
necessárias para sua participação no processo seletivo, estando a Unifesp 
desonerada de quaisquer despesas de participação.  
 
13.3. A Unifesp não se responsabiliza por eventuais problemas técnicos 
ocorridos em computadores, congestionamento das linhas e comunicação ou 
outros fatores de ordem técnica que impossibilitem o acesso do candidato à 
página de divulgação dos processos no tempo previsto.  
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13.4. O candidato que prestar declaração falsa, omissa ou inexata, em qualquer 
documento, ainda que verificada posteriormente, será excluído do Processo 
Seletivo ou dispensado das atividades, na hipótese de já ter iniciado. 
 
 
SORAYA SOUBHI SMAILI  
REITORA 


