
 

 

 

 

EDITAL DE PROCESSO SELETIVO PARA A CONTRATAÇÃO DE 
TUTORES PARA OS CURSOS DE MODALIDADE DE EAD 

 

A Pró-Reitoria de Graduação do Centro Universitário Redentor, no uso de suas atribuições 

regimentais e estatutárias, em ato conjunto com Pró-Reitoria Administrativa e Financeira, com 

vistas a contratação imediata e preenchimento de cadastro de reserva, tornam pública a 

realização de processo seletivo de Tutores para a modalidade de Ensino Superior à Distância 

para as disciplinas dos cursos constantes no ANEXO I. 

1. São requisitos à candidatura: 

a) Ter diploma de graduação em instituição oficial brasileira ou se estrangeira, com 

revalidação pelas autoridades brasileiras, na área de competência da disciplina a ser ministrada; 

b) Ter titulação mínima de Especialista, com certificado de pós-graduação lato sensu, de 

acordo com o estabelecido na Resolução CNE/CES Nº 1, de 3 de abril de 2001, expedido por 

instituição oficial brasileira, ou se estrangeira, com revalidação pelas autoridades brasileiras; 

c) Demonstrar domínio nos temas constantes das disciplinas, capacidade e potencial para 

realizar atividades de ensino e outras atividades acadêmicas de maneira independente e 

cooperativa. 

 

2. As inscrições serão realizadas entre os dias 02 de agosto a 04 de agosto de 2021. Os 

candidatos deverão enviar os seguintes documentos para o e-mail: 

gilmara.silva@uniredentor.edu.br, com o nome da vaga pretendida: 

a) Curriculum Vitae modelo Lattes – CNPq, atualizado; 

b) Diploma de Graduação e Certificado/ Diploma de comprovação da titulação informada. 

 

3. Será constituída uma Comissão de Avaliação para o fim específico do processo seletivo 

composta por dois membros, selecionados pela Pró-Reitoria de Graduação. O processo seletivo 

será realizado em duas etapas, a saber: 

a) Primeira Etapa: Análise de currículos. 

b) Segunda Etapa: Entrevista. 

 

 



 

 

 

3.1. A entrevista terá duração de 30 minutos e serão avaliados a disponibilidade do 

candidato, a sua intenção de interagir com as demais disciplinas do curso, bem como, sua 

experiência profissional e/ou acadêmica. 

 

4. O presente Edital destina-se ao cadastro de reserva, sendo certo que a participação no 

certame e sua aprovação não assegura ao candidato direito à contratação que fica condicionada 

à aprovação pela Pró-Reitoria de Graduação na forma da Portaria nº 55, de 04 de outubro de 

2017, à oferta de vagas e a abertura de turmas. 

  

5. O processo de seleção observará o seguinte cronograma: 

a) 02 de agosto de 2021 – Divulgação do edital 

b) 04 de agosto de 2021 – Prazo final para envio das inscrições 

c) 05 de agosto de 2021 - Divulgação dos aprovados na primeira etapa e quadro de horários 

para as entrevistas 

d) 06 de agosto de 2021 – Entrevistas com os selecionados 

e) 09 de agosto de 2021 - Resultado final da seleção 

f) 10 de agosto de 2021 – Entrega de documentos 

 

6. O processo de seleção será regido pelas regras contidas neste edital, pelas normas 

institucionais 

– Regimento Interno, Estatuto e normas administrativas e à legislação vigente. Os casos omissos 

serão tratados pela Congregação. 

 

 

 

Artur Rodrigues Pereira Júnior 

Pró-Reitor de Graduação 

 

 

 



 

 

 

 

ANEXO I: Quadro de tutorias por áreas, cargas horárias e titulação exigida por vaga 
 

Tutoria nas Licenciaturas - História 

Vagas Perfil Atuação 

01 (uma) Habilidades no âmbito da educação (EaD). 
Profissional capaz de investigar, estudar e 
discutir aspectos do passado humano, bem 
como seus desdobramentos e contextualizações 
levando em conta a contemporaneidade. 

Formação na área e 
conhecimento em EaD, 
como aluno ou professor. 

 

Tutoria em Teologia 

Vagas Perfil Atuação 

01 (uma) Habilidades no âmbito da educação (EaD). 
Profissional capaz de discutir pelo do ponto de 
vista das Escrituras Sagradas com as abordagens 
utilizadas pela Teologia Bíblica e Teologia 
Sistemática. 

Bacharelado ou licenciatura 
na área.  Conhecimento em 
EaD, como aluno ou 
professor. 

 

 

Artur Rodrigues Pereira Júnior 

Pró-Reitor de Graduação 

 


