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RETIFICAÇÃO N° 1 DO EDITAL Nº 08/2022
SELEÇÃO DE BOLSISTAS PARA ATUAÇÃO EM TUTORIA A DISTÂNCIA NO CURSO DE

ESPECIALIZAÇÃO EM DOCÊNCIA NO ENSINO SUPERIOR

O Diretor-Geral do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas Gerais
(IFSULDEMINAS) – Campus Muzambinho, por meio da Diretoria de Desenvolvimento Educacional
(DDE), retifica o presente edital, como descrito a seguir:

Onde-se lê:

2. DAS VAGAS, DOS REQUISITOS E DAS INFORMAÇÕES GERAIS PARA PARTICIPAÇÃO

2.1 As vagas estão detalhadas e especificadas conforme a Tabela 1, que contempla o detalhamento de
remuneração, carga horária semanal, forma de cumprimento da carga horária, requisitos mínimos para
concorrência, unidade de atuação, endereço da unidade de atuação e demais dados.

Tabela 1 – Tutoria a distância para o curso de Especialização em Docência no Ensino Superior do
IFSULDEMINAS - Campus Muzambinho, em parceria com a PMMG.

Modalidade de bolsa: Colaborador Externo - Apoio Técnico de Nível Superior
Função: Tutoria a distância
Unidade de atuação: IFSULDEMINAS - Campus Muzambinho - Estrada de

Muzambinho, km 35 - Bairro Morro Preto - Cx. Postal 02 - CEP:
37890-000

Carga horária: até 20 horas semanais
Valor da bolsa: R$ 12,00/hora

Forma de cumprimento: À distância com participação em reuniões (presenciais ou remotas)
programadas conforme necessidade institucional.

Requisitos Mínimos para
Concorrer*:

Ter diploma de Licenciatura em Pedagogia e/ou qualquer outra
Licenciatura Plena, com certificado de Especialização ou Mestrado
na área de Educação.

Modo de Processo
Seletivo:

Fase única eliminatória e classificatória composta de prova de títulos
e experiência profissional.

Quantidade de Vagas 03 (três)



*Obs: O título de Especialização ou Mestrado que for apresentado como requisito mínimo para pleitear a
vaga não será pontuado na Prova de Títulos (T).
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ANEXO II

EDITAL Nº 08/2022
SELEÇÃO DE BOLSISTAS PARA ATUAÇÃO EM TUTORIA A DISTÂNCIA NO CURSO DE

ESPECIALIZAÇÃO EM DOCÊNCIA NO ENSINO SUPERIOR

QUADRO DE PONTUAÇÃO DA PROVA DE TÍTULOS E EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL
Descrição Pontuação Pontuação

máxima
T1 Diploma de Licenciatura, sendo válido apenas 1 (um)

diploma
10 pontos 10



T2 Diploma/Certificado de Pós-Graduação Lato sensu em área
correlata ao curso de concorrência, de, no mínimo 360 h,
não sendo considerado o diploma apresentado como
Requisito Mínimo.

10 pontos 10

T3

Diploma de Pós-Graduação Stricto sensu na área de
educação ou em área correlata ao curso de concorrência),
sendo considerado apenas 1 (um) diploma, sempre o de
maior nível acadêmico e não sendo considerado o diploma
apresentado como Requisito Mínimo.

Mestrado 15 pontos

20Doutorado 20 pontos

E1
Experiência profissional comprovada em docência e/ou
tutoria a distância (on-line) em qualquer curso a distância
não sendo válida tutoria presencial.

0,50 ponto por mês (no
máximo 40 meses) 20

E2 Experiência profissional comprovada em docência e/ou
tutoria, de forma presencial.

0,25 ponto por mês (no
máximo 40 meses)

10

E3

Experiência profissional comprovada em trabalhos a
distância, com exceção das funções mencionadas no item
E1, sendo aceitas para este item: tutoria presencial,
coordenação de tutoria, coordenação de ambiente virtual de
aprendizagem (AVA), equipe multidisciplinar, apoio
administrativo ou pedagógico e outras.

0,25 ponto por mês (no
máximo 20 meses) 5

E4
Experiência profissional comprovada em tutoria no curso
de concorrência (não sendo válidos quaisquer certificados
apresentados no item E2)

0,25 ponto por mês (no
máximo 20 meses) 5

Total 80 pontos
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Muzambinho, 20 de janeiro de 2022.

Renato Aparecido de Souza
Diretor Geral do IFSULDEMINAS - Campus Muzambinho


