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CHAMADA PÚBLICA PARA TUTORES DA CAPACITAÇÃO SOBRE
INFLUENZA PARA PROFISSIONAIS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
EDITAL Nº 01/2017 NUTEDS/FAMED/UFC
O Núcleo de Tecnologias e Educação a Distância em Saúde da Universidade
Federal do Ceará - NUTEDS/UFC e o Ministério da Saúde tornam pública esta
CHAMADA para abertura das inscrições do processo seletivo de TUTORES A
DISTÂNCIA para atuarem na Capacitação sobre Influenza para Profissionais de
Vigilância em Saúde, ofertado em Educação a Distância (EaD) online, na
modalidade a distância, com carga horária de 80 (oitenta) horas.
1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
1.1. A Capacitação sobre Influenza para Profissionais de Vigilância em Saúde é
financiada pela Secretaria de Vigilância em Saúde (SVS) do Ministério da Saúde
(MS) e será ofertada pelo Núcleo de Tecnologias e Educação a Distância em
Saúde da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Ceará
(NUTEDS/FAMED/UFC).
1.2. A capacitação será realizada na modalidade a distância (EaD), sem
encontros presenciais obrigatórios.
1.3. Atividade tutorial da Capacitação sobre Influenza para Profissionais de
Vigilância em Saúde terá duração de 2 (dois) meses.
2. DO PÚBLICO ALVO
2.1. São requisitos para se candidatar à tutoria:
a) Possuir graduação na área da saúde;
b) Apresentar título de pós-graduação stricto sensu (doutorado ou mestrado)
ou lato sensu (especialização ou residência) nas áreas de saúde coletiva,
saúde pública ou epidemiologia;

c) Ter experiência como tutor(a) virtual em EaD na área de vigilância da
Influenza em saúde;
d) Ter disponibilidade mínima de 10 (dez) horas semanais para dedicação
diária ao exercício da tutoria;
e) Dispor de acesso diário à internet para desenvolver as atividades de tutoria
a distância.
3. DAS VAGAS
3.1. Serão ofertadas 12 vagas destinadas a candidatos com experiência em tutoria
virtual em EaD na área de vigilância da Influenza em saúde para atuar como tutor
na Capacitação sobre Influenza para Profissionais de Vigilância em Saúde.
4. ATRIBUIÇÕES DOS TUTORES SELECIONADOS
● Participar de treinamento preparatório para atuar como tutor na Capacitação
sobre Influenza para Profissionais de Vigilância em Saúde;
● Acessar diariamente, no Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), a Sala
dos Módulos da capacitação e a ambiência de supervisão de tutoria;
● Oferecer feedback aos cursistas, em até 24 horas, para dúvidas triviais; e
em até 48 horas, para solicitações mais complexas;
● Acompanhar as dúvidas e sugestões emitidas pelos cursistas no fórum;
● Disponibilizar orientações necessárias para a realização das atividades,
motivando a participação do cursista.
● Preencher e enviar o relatório de desempenho da turma ao final de cada
unidade;
● Implementar estratégias de resgate dos cursistas;
● Participar das webconferências agendadas pela supervisão de tutoria;
● Buscar o auxílio da supervisão pedagógica e de tutoria, bem como a
assessoria pedagógica quando necessário;
● Notificar a supervisão pedagógica e de tutoria caso identifique falhas
técnicas ou pedagógicas, ou seja, informado por seus cursistas.

5. DA INSCRIÇÃO E DA DOCUMENTAÇÃO
5.1 As inscrições estarão abertas no período de 10 a 15 de janeiro 2017,
exclusivamente
através
de
formulário
online
(http://formularioinfluenza.nuteds.ufc.br)
disponibilizado
no
site
http://www.nuteds.ufc.br.

5.2 Na ocasião do preenchimento da ficha de inscrição, o candidato deverá
digitalizar todos os documentos exigidos (abaixo relacionados) e enviá-los em
campo específico no formulário online. O formato (extensão) dos arquivos deverá
ser PDF, PNG, JPG ou JPEG.
Os documentos obrigatórios são:
a) Documento de identidade com foto. Serão considerados documentos de
identidade: carteiras expedidas pelo Comando Militar, pela Secretaria de
Segurança Pública, pelo Instituto de Identificação e pelo Corpo de
Bombeiro Militar; carteiras expedidas pelos órgãos fiscalizadores de
exercício profissional (ordens, conselhos etc.); passaporte brasileiro;
certificado de reservista; carteiras funcionais expedidas por órgão público
que, por lei federal, valham como identidade; carteira de trabalho;
carteira de identidade do trabalhador; carteira nacional de habilitação
(somente o modelo com foto).
b) Certificado ou declaração(ões), em papel timbrado, que comprove(m)
Experiência em EaD Tutoria virtual (online) na área de vigilância da
Influenza em saúde, conforme item 5.7 do edital;
c) Diploma(s) (frente e verso) e/ou declaração(ões), em papel timbrado, que
comprove(m) Formação Acadêmica na área de saúde, conforme item 5.7
do edital;
d) Termo de Compromisso assinado pelo candidato (ANEXO I);
e) Declaração de vínculo funcional, preferencialmente, na área de vigilância
em saúde, saúde pública ou epidemiologia. Esse documento deverá
estar em papel timbrado da instituição de origem. A assinatura (com firma
reconhecida), carimbo e matrícula do responsável ou de seu
representante legal são imprescindíveis.
5.3 Caberá à comissão julgadora validar os documentos recebidos quanto à sua
legibilidade e pertinência.
5.4 Será indeferida a inscrição de qualquer candidato cuja documentação esteja
ausente ou incompleta.
5.5 Ao preencher o formulário de inscrição o candidato deverá informar um
endereço eletrônico (e-mail) válido, não sendo permitidos endereços de uso
coletivo ou compartilhado. É de responsabilidade do candidato o preenchimento
correto de seu endereço eletrônico, visto que este será o seu canal oficial de
comunicação com a comissão.
5.6 Somente serão consideradas deferidas as inscrições cujo formulário estiver
devidamente preenchido e com todas as informações comprovadas mediante
envio da documentação descrita no item 5.2, no prazo estabelecido neste edital.
5.7 A pontuação da análise curricular obedecerá aos seguintes critérios:

Critérios

Descrição

Pontuação
0,1 x
curso

Graduação na área da saúde

A. Formação
Acadêmica

B. Experiência
Profissional

C. Experiência
em tutoria
virtual (online)

Residência ou Especialização
nas áreas de Saúde Coletiva,
Saúde Pública ou Epidemiologia
em Instituição de Ensino Superior
credenciada pelo Ministério da
Educação
Mestrado nas áreas de Saúde
Coletiva, Saúde Pública ou
Epidemiologia em Instituição de
Ensino Superior credenciada pelo
Ministério da Educação
Doutorado nas áreas de Saúde
Coletiva, Saúde Pública Saúde
da Família ou Epidemiologia em
Instituição de Ensino Superior
credenciada pelo Ministério da
Educação
Na área de vigilância
influenza em saúde

em

Pontuação
máxima
Até 0,1

0,5 x
curso
Até 0,5

0,5 x
curso

Até 0,5

1,0 x
curso

Até 1,0

5,0 X ano

-

Na área de vigilância em saúde,
saúde pública ou epidemiologia

1,0 x ano

-

Em cursos de Capacitação de
profissionais sobre influenza

2,0 x
curso

-

Em outras áreas da saúde

1,0 x
curso

Até 2,0

6. DA SELEÇÃO
6.1. A validação dos documentos recebidos ocorrerá de acordo com o que está
descrito no item 5 deste edital. Uma comissão julgadora será definida pelo
NUTEDS/FAMED/UFC para análise dos documentos enviados.
6.2. A análise da pontuação obedecerá aos critérios indicados no item 5.7.
6.3. Não serão aceitos documentos remetidos por outra forma que não a definida
no item 5.2 deste edital.
7. DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE
7.1 Em caso de empate na pontuação final dos candidatos, a classificação levará
em consideração os seguintes critérios:

a) Maior tempo de experiência como tutor virtual na área de vigilância da
influenza;
b) Maior tempo de experiência na área de vigilância em saúde;
c) Persistindo o empate, terá preferência o candidato de maior idade.
7.2 A comissão julgadora também será responsável pela análise dos documentos
relativos aos critérios de desempate.
8. DO RESULTADO PRELIMINAR DA SELEÇÃO
8.1 A lista com o nome dos candidatos selecionados será divulgada no site do
NUTEDS/UFC (http://www.nuteds.ufc.br) no dia 18 de janeiro de 2017.
9. DOS RECURSOS
9.1 Em caso de recurso, o candidato deverá preencher o formulário de solicitação
de recurso que estará disponível no link (http://www.nuteds.ufc.br) a partir das 00h
até as 23:59h do dia 19 de janeiro de 2017.
9.2 O resultado dos recursos será divulgado no site do NUTEDS/FAMED/UFC
(http://www.nuteds.ufc.br) no dia 20 de janeiro de 2017.
9.3 Após a divulgação do resultado final, não haverá nova abertura para recursos
e/ou revisão de pontuação curricular.
10. DO RESULTADO FINAL DA SELEÇÃO
10.1 A lista final com o nome dos candidatos aprovados será divulgada no site do
NUTEDS/FAMED/UFC (http://www.nuteds.ufc.br) no dia 20 de janeiro de 2017.
11. DA REMUNERAÇÃO
11.1. O tutor selecionado será remunerado por prestação de serviços, junto à Associação
Técnico-Científica Eng.° Paulo de Frontin - Astef, o que não irá caracterizar vínculo

empregatício.
11.2. O candidato classificado, chamado para assumir a função de Tutor, não
poderá possuir vínculo empregatício com a Associação Técnico-Científica Eng.°
Paulo de Frontin - ASTEF.
11.3 Os tutores selecionados para atuação na capacitação receberão remuneração
no valor bruto de R$ 2.400,00 (Dois mil e quatrocentos reais). Desse valor bruto
serão deduzidos os impostos legais de acordo com a legislação trabalhista vigente.
A previsão para realização do pagamento será de até um mês após o término da
Capacitação sobre Influenza para Profissionais de Vigilância em Saúde.

11.4 Caso o tutor não cumpra as atribuições estabelecidas no item 4 deste edital,
o NUTEDS/FAMED/UFC poderá tomar as medidas cabíveis para seu desligamento
da função tutorial no curso, substituindo-o por outro candidato classificado para a
Capacitação sobre Influenza para Profissionais de Vigilância em Saúde.
12. DO CRONOGRAMA
12.1 As atividades de seleção e realização do treinamento tutorial seguirão o
cronograma a seguir:

ETAPAS
Período de inscrições
Resultado preliminar da seleção

DATAS
10 a 15 de janeiro de 2017
18 de janeiro de 2017

Recursos

19 de janeiro de 2017

Resultado dos recursos /
Resultado final
Confirmação de matrícula e
recebimento de instruções de
acesso ao treinamento tutorial

20 de janeiro de 2017

Treinamento tutorial

20 de janeiro de 2017
23 de janeiro a 24 de fevereiro de
2017

12.2 A data de início do treinamento tutorial será divulgada nos canais de
comunicação do NUTEDS/FAMED/UFC. Os selecionados receberão em seus
endereços eletrônicos uma confirmação de matrícula juntamente com as instruções
de acesso ao AVA.
12.3 Antes de seu início será realizada uma webconferência para divulgação de
informações sobre a capacitação e orientações sobre a atuação na tutoria, sendo
esta de participação obrigatória aos tutores selecionados.
13. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
13.1 À Coordenação da capacitação ficará reservado o direito de alterar a data e
o cronograma de qualquer etapa da seleção, sendo o aviso aos participantes
divulgado no site do NUTEDS/UFC (http://www.nuteds.ufc.br).
13.2 Por ocasião da concretização do ato de inscrição online fica pressuposto que
o candidato conhece as exigências contidas neste edital e que as aceita
integralmente, não podendo alegar o desconhecimento de seu conteúdo, a
qualquer título, época ou pretexto.
13.3
Somente
serão
pedagogico@nuteds.ufc.br.

respondidas

dúvidas

via

e-mail:

Fortaleza, 10 de janeiro de 2017.

Profª. Drª. Andréa Soares Rocha da Silva
Coordenadora da Capacitação sobre Influenza para
Profissionais de Vigilância em Saúde

Prof. Dr. Luiz Roberto de Oliveira
Coordenador-Geral
Núcleo de Tecnologias e Educação a Distância em Saúde
da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Ceará –
NUTEDS/FAMED/UFC

ANEXO I
EDITAL NUTEDS/UFC Nº 01/2017
CAPACITAÇÃO SOBRE INFLUENZA PARA PROFISSIONAIS DE VIGILÂNCIA
EM SAÚDE
TERMO DE COMPROMISSO
Eu__

,
(Profissão do candidato), RG
nº
, CPF nº
, declaro, para os
devidos fins, que, ao inscrever-me no processo seletivo da Capacitação sobre
Influenza para Profissionais de Vigilância em Saúde, na modalidade a distância,
tenho ciência de todos os aspectos apresentados e exigidos neste edital e reafirmo
que:
1. Possuo curso de graduação na área de Saúde devidamente concluído e
aprovado pelo Ministério da Educação ou atuo na área de vigilância em
saúde, saúde pública ou epidemiologia ao nível de gestão municipal,
estadual ou Distrito Federal do Sistema Único de Saúde (SUS).
2. Disponho de acesso à internet para o cumprimento das atividades da
tutoria.
3. Tenho disponibilidade mínima de 10 (dez) horas semanais para atuar na
tutoria no Ambiente Virtual de Aprendizagem.
4. Estou ciente de que se me ausentar por mais de 7 (sete) dias do ambiente
virtual serei desligado(a) do exercício da tutoria;
5. Coloco-me à disposição para atender qualquer solicitação feita pela
coordenação da Capacitação sobre Influenza para Profissionais de
Vigilância em Saúde, na modalidade a distância, sempre que se faça
necessário.

E, por estar de inteiro acordo com as condições aqui pactuadas, firmo o presente
Termo de Compromisso.
(Cidade do candidato), ___ de

Assinatura legível do candidato

de 2017.

