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EDITAL Nº 001/2014/DEaD/PROEN/IFMT - PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA 
TUTOR PRESENCIAL E COORDENADOR DE POLO DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO 
INICIAL EM SERVIÇO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DOS SISTEMAS 
DE ENSINO PÚBLICO – PROFUNCIONÁRIO/MT. 

 

A Pró-Reitoria de Ensino do Instituto Federal de Mato Grosso (PROEN/IFMT), no âmbito 
Departamento de Educação a Distância (DEaD), informa aos interessados a abertura de inscrições para 
o processo seletivo simplificado de Tutor Presencial e Coordenador de Polo para atuarem junto ao 
Programa Profuncionário/MT. 

1. DAS VAGAS  

CEFAPRO Polo Curso 
Tutor 

Presencial 
Coordenador 

Cáceres Rio Branco Coordenador - 01 
Pontes e Lacerda Jauru Coordenador - 01 
Cáceres Mirassol do Oeste Infraestrutura Escolar 01 - 
Confresa Confresa Infraestrutura Escolar 01 - 
Cuiabá Várzea Grande Infraestrutura Escolar 01 - 
Cuiabá Cuiabá Infraestrutura Escolar 02 - 

Pontes e Lacerda 
Vila Bela da Santíssima 
Trindade 

Infraestrutura Escolar 01 - 

Pontes e Lacerda Pontes e Lacerda Infraestrutura Escolar 01 - 
São Felix do 
Araguaia 

São Felix do Araguaia Infraestrutura Escolar 01 - 

Sinop Lucas do Rio Verde Infraestrutura Escolar 01 - 
Alta Floresta Alta Floresta Secretaria Escolar 01 - 
Confresa Confresa Secretaria Escolar 01 - 
Juína Juína Secretaria Escolar 01 - 
Primavera do Leste Primavera do Leste Secretaria Escolar 01 - 
Rondonópolis Rondonópolis Secretaria Escolar 01 - 
Barra do Garças Água Boa Alimentação Escolar 01 - 
Juína Juruena Alimentação Escolar 01 - 
Rondonópolis Rondonópolis Alimentação Escolar 01 - 
Sinop Sinop Alimentação Escolar 02 - 
Sinop Sinop Multimeios Didáticos 01 - 
TOTAL 20 03 

 

2. DOS REQUISITOS 

2.1 Os requisitos mínimos de formação e experiências exigidos para o exercício da função assim 
se definem, conforme se estabelece na Resolução nº 18, de 16 de junho de 2010, do FNDE: 

2.1.1 Para Coordenador de Polo: 
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a) Possuir formação escolar em nível superior; 

b) Dispor de 20 horas semanais para dedicar-se às atividades correspondentes à 
função, com horário estabelecido pelo Programa; 

c) Ser servidor público federal, estadual ou municipal; 

d) Possuir experiência mínima de três (03) anos de magistério na Educação 
Básica ou na Superior, de acordo com o inciso IV do artigo 1° da Resolução 
CD/FNDE N° 18 de 16/06/2010; 

e) Ter residência fixa no município, comprovada; 

f) Não ser aluno do IFMT em curso na modalidade EaD, em virtude da 
necessidade de acesso ao sistema, pois as provas e outras atividades no 
sistema estariam disponíveis para download.  

2.1.2 Para Tutor Presencial: 

a) Possuir formação escolar em nível superior; 

b) Dispor de 20 horas semanais para dedicar-se às atividades correspondentes à 
função, com horário estabelecido pelo Programa; 

c) Possuir experiência mínima de um (01) ano de magistério na Educação 
Básica, de acordo com o inciso VIII do artigo 1° da Resolução CD/FNDE N° 
18 de 16/06/2010; 

d) Ter residência fixa no município, comprovada; 

e) Não ser aluno do IFMT em curso na modalidade EaD, em virtude da 
necessidade de acesso ao sistema, pois as provas e outras atividades no 
sistema estariam disponíveis para download. 

3. DA ATUAÇÃO 

3.1  Da Atuação do Coordenador de Polo: 

3.1.1    O Coordenador de Polo é o profissional responsável por acompanhar e instruir as 
tutorias no polo sob sua competência, conforme as orientações da Coordenação 
Geral do Programa Profuncionário/MT. Suas competências principais são: 

a) Apoiar toda a equipe do polo, bem como a Coordenação Geral do Programa e 
seus parceiros na realização das atividades educacionais, didáticas e 
pedagógicas dos projetos do IFMT, SEDUC/MT, MEC, SETEC e Convênios; 

b) Acompanhar as atividades do Ambiente Virtual de Aprendizagem – AVA; 

c) Conferir e enviar à Coordenação Geral e Coordenador de Tutoria os relatórios 
de regularidade dos alunos; 

d) Elaborar e enviar à Coordenação Geral e Coordenador de Tutoria os relatórios 
de desempenho dos alunos nas atividades; 
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e) Coordenar as atividades presenciais e online; 

f) Mediar a comunicação entre alunos, Tutores Presenciais e a Distância, 
Coordenação Geral e Coordenador de Curso; 

g) Estabelecer contato com os alunos; 

h) Cumprir a carga horária de até 20 horas semanais, sendo que essas deverão ser 
distribuídas em três turnos na semana, sempre diurnos, e um deles, 
obrigatoriamente, deverá coincidir com o horário dos Tutores Presenciais para 
planejarem suas ações conjuntas; 

i) Eventualmente deverá comparecer no dia de sábado para alguma atividade 
pedagógica, realização de trabalhos e/ou reuniões de formação ou capacitação; 

j) Deverá submeter-se a todas as capacitações oferecidas pela Coordenação Geral, 
sendo desligado imediatamente ao se recusar ou não participar de uma delas; 

k) Cabe ao Coordenador de cada Polo, juntamente com os Tutores Presenciais, 
manter a secretaria local munida de todas as informações da vida acadêmica dos 
alunos que, ao concluírem o curso com êxito, farão jus ao diploma de Técnico 
na área em que colar grau; 

l) Exercer as atividades típicas de coordenação do polo; 

m) Coordenar e acompanhar as atividades dos Tutores Presenciais no polo; 

n) Acompanhar e gerenciar a entrega dos materiais no polo; 

o) Gerenciar a infraestrutura do polo; 

p) Relatar situação do polo ao Coordenador do Curso; 

q) Realizar a articulação para o uso das instalações do polo de apoio presencial 
para o desenvolvimento das atividades de ensino presenciais; 

r) Realizar a articulação de uso das instalações pelas diversas instituições 
ofertantes e pelos diferentes cursos ofertados. 

3.2 Da Atuação dos Tutores Presenciais: 

3.2.1 Caberá aos tutores presenciais orientar e acompanhar os alunos dos cursos técnicos a 
distância nos Polos Presenciais, sob a orientação direta do Coordenador de Polo e 
hierarquicamente do Coordenador de Tutoria, Coordenador Geral do Programa e 
instâncias superiores. Suas competências principais são: 

a) Exercer as atividades típicas de tutoria presencial; 

b) Assistir aos alunos nas atividades do curso; 

c) Mediar a comunicação de conteúdos entre o professor e os cursistas; 

d) Apoiar o professor da disciplina nas atividades do curso; 
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e) Acompanhar as atividades do ambiente virtual de aprendizagem (AVA); 

f) Coordenar as atividades presenciais; 

g) Elaborar os relatórios de regularidade dos alunos; 

h) Estabelecer e promover contato permanente com os alunos; 

i) Elaborar os relatórios de desempenho dos alunos nas atividades; 

j) Estar presente no polo para atividades presenciais conforme o cronograma de 
atividades; 

k) Estar presente no polo para atividades online; 

l) Acessar regularmente o AVA para acompanhamento dos cursistas; 

m) Elaborar relatórios de acompanhamento dos alunos; 

n) Cumprir a carga horária de até 20 horas semanais, sendo que essas deverão ser 
distribuídas em três turnos na semana, sempre diurnos, e um deles, 
obrigatoriamente, deverá coincidir com o horário do Coordenador de Polo para 
planejarem suas ações conjuntas. 

4. DA BOLSA 

4.1 O candidato classificado será considerado bolsista do Fundo Nacional de Desenvolvimento 
da Educação (FNDE), durante o período em que estiver exercendo a função 
correspondente. 

4.1.1 O valor das bolsas é aquele estabelecido na Resolução nº 18/2010, do FNDE, a 
saber: 

4.1.1.1 Coordenador de Polo: R$ 1.100,00 (um mil e cem reais) mensais, 
enquanto exercer a função; 

4.1.1.2 Tutor Presencial: R$ 765,00 (setecentos e sessenta e cinco reais) 
mensais, enquanto exercer a função; 

4.1.2 As bolsas são pagas apenas para atividades realizadas em mês completo, sempre 
com início do dia 01 (primeiro) do mês. Assim, o tutor que abandonar ou pedir 
desligamento das funções antes do final do mês deverá compensar as 
horas/atividades que ficarão pendentes para que faça jus à bolsa daquele mês. 
Isto, pois não há pagamento de bolsa proporcional ou fracionada; 

4.1.3 O prazo máximo de bolsa é de 11 (onze) meses, podendo ser rescindidas de 
acordo com a avaliação feita periodicamente pela equipe da Rede e-Tec Brasil; 

4.1.4 Conforme Resolução/CD/FNDE nº 18 de 16 de junho de 2010, as bolsas não 
constituem vínculo trabalhista ou de regime jurídico do serviço público, 
portanto não se aplicam benefícios como férias, gratificação natalina, dispensa 
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por motivos de doença ou caso fortuito e força maior. Em todos os casos, o 
bolsista deverá repor o horário perdido. 

5. DOS REQUESITOS PARA A INSCRIÇÃO 

5.1 Possuir formação escolar em nível superior; 

5.2 Dispor de 20 horas semanais para dedicar-se às atividades correspondentes à função, com 
horário estabelecido pelo Programa que oferece o curso diurno, ou seja, matutino e 
vespertino, com atendimento eventualmente à noite; 

5.3 Para a vaga de Coordenador de Polo o candidato deverá ter experiência mínima de 3 (três) 
anos de magistério na Educação Básica ou Superior, de acordo com o inciso IV do artigo 
1° da Resolução CD/FNDE N° 18 de 16/06/2010; 

5.4 Para a vaga de Tutor Presencial o candidato deverá ter experiência de no mínimo um (01) 
ano de magistério na Educação Básica, de acordo com o inciso VIII do artigo 1° da 
Resolução CD/FNDE N° 18 de 16/06/2010; 

5.5 Ter residência fixa no município comprovada; 

5.6 Não ser aluno do IFMT em curso na modalidade EaD, em virtude da necessidade de acesso 
ao sistema. 

6. DA INSCRIÇÃO 

6.1 O período de inscrição será de 11 de fevereiro a 22 de fevereiro de 2014; 

6.2 Para efetuar a inscrição o candidato deverá enviar os documentos exigidos no item 6.3 
digitalizados, por e-mail para profuncionario@ifmt.edu.br com a seguinte identificação: 
SELEÇÃO COORDENADOR DE POLO ou SELEÇÃO TUTOR PRESENCIAL, 
conforme o caso. 

6.3 Os documentos a serem enviados são: 

a) Formulário de inscrição para Coordenador de Polo (Anexo II) ou para Tutor 
Presencial (Anexo I); 

b) Carteira de Identidade (RG); 

c) Documento de Cadastro de Pessoa Física (CPF); 

d) Diploma do Curso de Nível Superior ou de Pós-Graduação; 

e)   Comprovante de Residência em nome do candidato e caso não esteja em seu nome, 
apresentar declaração que mora no imóvel, assinada pela pessoa cujo nome consta no 
comprovante de endereço apresentado; 

f) Atestado/declaração de experiência pedagógica mínima de três anos para Coordenador 
de Polo e de um ano letivo para Tutor Presencial; 

g) Comprovante de vínculo com o serviço público (holerite, atestado, contrato), para 
candidatos a Coordenador de Polo; 
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h) Comprovante de experiência em Educação a Distância, quando for o caso. 

 

7. DA SELEÇÃO 

7.1 A Seleção dos Coordenadores de Polo e dos Tutores Presenciais será realizada por Banca 
designada pelo Departamento de Educação a Distância/DEaD/PROEN/IFMT, a qual 
envolverá uma única etapa:   

a) Análise de documentos. 

8. CRITÉRIOS DE SELEÇÃO 

8.1 A análise de documentos, de caráter ELIMINATÓRIO, consistirá na verificação do 
atendimento às exigências do presente edital, de acordo com a pontuação prevista no 
quadro abaixo: 

TITULAÇÃO PONTOS 
Doutorado 20 

Mestrado 15 

Especialização 10 

Graduação 5 

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL PONTOS 

Tempo de atuação na Educação Básica, como docente. 3 pontos por ano, até no máximo 15 pontos. 

Tempo de atuação na Educação Superior, como docente. 3 pontos por ano, até no máximo 15 pontos. 

Experiência em Educação a Distância. 4 pontos por ano, até no máximo 20 pontos. 

OBS: Para efeito de contagem de pontos será considerado apenas a maior titulação. 
 

9. RESULTADO 

9.1 O resultado final será publicado no dia 07/03/2014, na página do IFMT 
(www.ifmt.edu.br) e da EaD/IFMT(www.ead.ifmt.edu.br), em lista única com o nome 
dos candidatos em ordem de classificação, sendo que os candidatos classificados poderão 
ser chamados a qualquer momento. 

10.   DOS RECURSOS 

10.1 Serão admitidos recursos quando do resultado preliminar do processo seletivo nos dias 27 
e 28 de fevereiro de 2014, impreterivelmente até às 18 horas do dia 27/02/2014 . 

10.2 Os recursos deverão ser impressos do Anexo III deste Edital, preenchidos, assinados, 
escaneados e enviados ao IFMT  profuncionario@ifmt.edu.br. 

10.3 Serão considerados recursos apenas os que forem preenchidos em formulário próprio 
(Anexo III) enviados nas datas previstas impreterivelmente no item 10.1 deste Edital. Não 
sendo aceitos recursos impetrados em outra data.  
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10.4 Após a data de recursos, se houver alteração no resultado preliminar em função do 
deferimento de recurso, este será divulgado como resultado final. 

10.5  No dia 07 de março de 2014 será publicado no endereço eletrônico do IFMT 
(www.ifmt.edu.br) e da EaD/IFMT(www.ead.ifmt.edu.br) o resultado final do processo 
seletivo. 

11. CRONOGRAMA DO PROCESSO SELETIVO 

Inscrições: 11/02 a 22/02/2014 
Análise dos documentos 22/02 a 25/02/2014 
Resultado preliminar 26/02/2014 
Recurso 27/02 e 28/02/2014 
Análise de recurso 06/03/2014 
Resultado final e convocação para apresentação 07/03/2014 
Apresentação no CEFAPRO ao qual pertence o Polo escolhido 10 e 11/03/2014 

 

12. DISPOSIÇÕES FINAIS 

12.1 A inscrição do candidato implica a aceitação dos termos deste edital; 

12.2 O candidato aprovado deverá se apresentar no CEFAPRO ao qual pertence o Polo 
escolhido nos dias 10 e 11 de março de 2014, para assinatura dos termos de compromisso; 

12.3 O candidato aprovado assinará um Termo de Compromisso com o IFMT, um Termo de 
Compromisso com o FNDE e preencherá uma Ficha de Cadastro específica para o 
Programa; 

12.4 Os casos omissos nos termos deste edital serão deliberados pela Pró-Reitoria de Ensino no 
âmbito do Departamento de Educação a Distância/DEaD/PROEN/IFMT. 

 

 

Cuiabá, 10 de fevereiro de 2014. 
 
 
 
 

 
________________________________ 

GHILSON RAMALHO CORRÊA 
Pró-Reitor de Ensino – IFMT 

Portaria nº 714-1 de 10/06/2011 


