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Ministério da Educação
Secretaria de Educação Proﬁssional e Tecnológica
Ins tuto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Tocan ns
Reitoria

EDITAL Nº EDITAL Nº 33/2020/REI/IFTO, DE 19 DE JUNHO DE 2020
RETIFICAÇÃO Nº 1
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO COM VAGAS REMANESCENTES PARA TUTOR A
DISTÂNCIA PARA INTEGRAR O SISTEMA UAB E ATUAR CONFORME ATRIBUIÇÕES, COMO
BOLSISTA, NO ÂMBITO DO IFTO, NO CURSO DE LICENCIATURA EM PEDAGOGIA E EPT E NO
CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM GESTÃO DO AGRONEGÓCIO NA MODALIDADE A
DISTÂNCIA
O REITOR DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO
TOCANTINS, nomeado pelo Decreto Presidencial de 3 de abril de 2018, publicado no Diário
Oﬁcial da União de 4 de abril de 2018, seção 2, no uso de suas atribuições legais e
regimentais, torna pública a Re ﬁcação nº 1 do edital referente ao processo de provimento
de vagas remanescentes e cadastro de reserva para a função de Tutor a Distância, a ﬁm de
atuar no curso de licenciatura em Pedagogia e Educação Proﬁssional Tecnológica - EPT e no
curso superior de Tecnologia em Gestão do Agronegócio no âmbito do Sistema Universidade
Aberta do Brasil (UAB), na modalidade a distância, atendendo à necessidade temporária de
excepcional interesse público, em consonância com a Lei nº 11.273/2006, Portaria CAPES nº
183, de 21 de outubro de 2016, e Portaria Capes nº 102, de 10 de maio de 2019, conforme
segue:
Onde se lê:
5. DAS VAGAS E HABILITAÇÃO
5.1. O presente Edital tem por obje vo a contratação temporária de 5 (cinco) proﬁssionais
para o exercício da função de tutor a distância no primeiro ano le vo dos cursos ofertados.
5.2. A classiﬁcação obedecerá à ordem decrescente do total de pontos ob dos na análise de
currículo (Quadro 5) para compor cadastro de reserva, e poderão ser selecionados
candidatos conforme necessidade posterior.
5.2.1. O quan ta vo de vagas, as disciplinas de atuação, a carga horária a ser desempenhada
e os requisitos mínimos para par cipação no processo sele vo estão elencados nos Quadros
1 e 2.
Quadro 1 – Vagas para Tutor a distância para os cursos de Licenciatura em Pedagogia e
Educação Proﬁssional e Tecnológica
Disciplina

Vagas Habilitação Mínima

Psicologia
do
1 desenvolvimento e da 1
aprendizagem (80 horas)
Didá ca na educação
2 proﬁssional
e 1
tecnológica (90 horas)

Licenciado ou Bacharelado em Psicologia ou em
qualquer área do conhecimento com PósGraduação em Psicologia
Licenciado em Pedagogia
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3 Organização e Gestão da 1
Educação (60 horas)
4 Libras (60 horas)

Licenciado em Pedagogia ou Bacharelado em
Gestão Pública com Especialização na área de
Educação
Licenciado em Letras com habilitação em Libras ou
Licenciado em qualquer área do conhecimento
com Pós-Graduação em Libras.

1

Quadro 2 – Vagas para tutor a distância para o curso superior de Tecnologia em Gestão do
Agronegócio

1

Disciplina

Vagas Habilitação mínima

Matemática e Estatística Aplicada ao
Agronegócio (60 horas)

1

Graduação em Matemática,
Estatística

* Licenciado – Título de Licenciatura ou equivalente.
** Na área da Educação – refere-se a qualquer programa que esteja vinculado à atuação na
docência, tais como: Educação, Educação a Distância, Ensino, Linguís ca, Língua Portuguesa,
Polí cas Públicas, entre outros aﬁns.
5.3. Para submeterem-se ao Processo Sele vo, os candidatos deverão atender à habilitação
mínima exigida, e o candidato que não conseguir comprová-la será desclassiﬁcado.
9. DOS RESULTADOS E RECURSOS
9.1. Os candidatos poderão interpor recurso, por meio de preenchimento do Anexo IV,
assinado,
escaneado
e
postado
no
endereço
eletrônico
constante
no site: www.i o.edu.br/i o/reitoria/pro-reitorias/proen, no período previsto no
cronograma.
Leia-se:
5. DAS VAGAS E HABILITAÇÃO
5.1. O presente Edital tem por obje vo a contratação temporária de 5 (cinco) proﬁssionais
para o exercício da função de tutor a distância no primeiro ano le vo dos cursos ofertados.
5.2. A classiﬁcação obedecerá à ordem decrescente do total de pontos ob dos na análise de
currículo (Quadro 5) para compor cadastro de reserva, e poderão ser selecionados
candidatos conforme necessidade posterior.
5.2.1. O quan ta vo de vagas, as disciplinas de atuação, a carga horária a ser desempenhada
e os requisitos mínimos para par cipação no processo sele vo estão elencados nos Quadros
1 e 2.
Quadro 1 – Vagas para Tutor a distância para os cursos de Licenciatura em Pedagogia e
Educação Proﬁssional e Tecnológica
Disciplina

Vagas Habilitação Mínima

Psicologia
do
desenvolvimento
e
da
1 aprendizagem
(80 1
horas)
Didá ca na educação
2 proﬁssional
e 1
tecnológica (90 horas)

Licenciado ou Bacharelado em Psicologia ou em
qualquer área do conhecimento com PósGraduação em Psicologia
Licenciado em Pedagogia

https://sei.ifto.edu.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=1161407&infra_siste…

2/4

04/08/2020

SEI/IFTO - 1047856 - Etapas do Edital

3 Organização e Gestão 1
da Educação (60 horas)
4 Libras (60 horas)

1

Licenciado em Pedagogia ou Bacharelado em
Administração ou em Tecnologia em Gestão Pública
com Especialização na área de Educação
Licenciado em Letras com habilitação em Libras ou
Licenciado em qualquer área do conhecimento com
Pós-Graduação em Libras.

Quadro 2 – Vagas para tutor a distância para o curso superior de Tecnologia em Gestão do
Agronegócio
Disciplina

Vagas Habilitação mínima

Matemática e Estatística
1 Aplicada ao
Agronegócio (60 horas)

1

Graduação em Matemá ca, em Esta s ca, em Física,
em Economia , em Química, em
Engenharia Agronômica, Civil ou Elétrica.

* Licenciado – Título de Licenciatura ou equivalente.
** Na área da Educação – refere-se a qualquer programa que esteja vinculado à atuação na
docência, tais como: Educação, Educação a Distância, Ensino, Linguís ca, Língua Portuguesa,
Polí cas Públicas, entre outros aﬁns.
5.3. Para submeterem-se ao Processo Sele vo, os candidatos deverão atender à habilitação
mínima exigida, e o candidato que não conseguir comprová-la será desclassiﬁcado.
9. DOS RESULTADOS E RECURSOS
9.1. Os candidatos poderão interpor recurso por meio de preenchimento do Anexo IV,
assinado, escaneado e postado no espaço correspondente no endereço eletrônico:
h p://moodle.i o.edu.br/; o envio dos recursos deve obedecer ao período previsto no
cronograma.
9.1.1. O espaço referente ao processo sele vo pode ser encontrado na "Página Inicial do
Site", na área de "Categorias de Cursos" denominada "PROCESSOS SELETIVOS - UAB" e curso
"EDITAL 33/2020 - PROCESSO SELETIVO VAGAS REMANESCENTES TUTOR A DISTÂNCIA
BOLSISTA (UAB/IFTO)".
ANTONIO DA LUZ JÚNIOR
Reitor do Ins tuto Federal do Tocan ns

Documento assinado eletronicamente por Antonio da Luz Júnior, Reitor, em
04/08/2020, às 16:31, conforme horário oﬁcial de Brasília, com fundamento no
art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
A auten cidade deste documento pode ser conferida no site
h p://sei.i o.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
veriﬁcador 1047856 e o código CRC BF3D21D6.

https://sei.ifto.edu.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=1161407&infra_siste…

3/4

04/08/2020

SEI/IFTO - 1047856 - Etapas do Edital

Avenida Joaquim Teotônio Segurado, Quadra 202 Sul, ACSU-SE 20, Conjunto 1, Lote 8 - Plano Diretor
Sul — CEP 77020-450 Palmas/TO — (63) 3229-2200
portal.i o.edu.br — reitoria@i o.edu.br
Referência: Processo nº 23235.013868/2019-30
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