
 

Edital de Seleção de Tutores On-line     
 
 

A Diretoria Geral da Associação Prudentina de 
Educação e Cultura – APEC, mantenedora da 
Universidade do Oeste Paulista – Unoeste, no uso 
de suas atribuições. 

 
 
 

Faz saber que estão abertas as inscrições para Processo Seletivo para Tutores 

On-line, que será realizada de 11 de dezembro de 2017 a 15 de janeiro de 2018, para 

preenchimento de vagas no Núcleo de Educação a Distância - NEAD, de acordo com 

os seguintes critérios: 

 

 

I – DAS INSCRIÇÕES 
 
 
I.I – Podem inscrever-se profissionais de acordo com os requisitos descritos no Quadro 

1 do item IV; 

I.II – As inscrições estarão abertas no período de 11 de dezembro de 2017 a 15 de 

janeiro de 2018; 

I.III – O candidato deve enviar o link do Currículo Lattes para o e-mail 

dayene@unoeste.br e ead@unoeste.br para efetivar sua inscrição; 

I.IV – Ao inscrever-se no processo seletivo o candidato declara estar ciente sobre este 

Edital e as normas que o regem.  

 

 

II – DA COMISSÃO JULGADORA 

 

II.I –  A comissão julgadora será constituída por coordenadores do Núcleo de Educação 

a Distância e por profissionais do Departamento de Recursos Humanos da Unoeste. 

 

mailto:dayene@unoeste.br
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III – DA SELEÇÃO 

 

O processo seletivo constará das seguintes provas: 

 

III.I –  Análise de currículo; 

III.II – Entrevista com o candidato. 

 

As entrevistas serão realizadas no Campus II, Bloco B1, Sala de Reunião do NEAD. 

As datas e horários serão agendados por e-mail ou por telefone, de acordo com a 

disponibilidade dos avaliadores.   

 

 

IV – DAS VAGAS OBJETO DA SELEÇÃO 
 

O Processo Seletivo será realizado para preenchimento das seguintes vagas: 

 

 

V – DA CONTRATAÇÃO  

A contratação será realizada de acordo com as exigências da instituição, nas 

épocas e prazos determinados pela mesma. 

 

Presidente Prudente, 11 de dezembro de 2017. 

QUADRO 1 

Número de 
Vagas 

Formação Titulação Mínima 
Carga Horária do Técnico 

Administrativo 

1 

 
- Graduação em Administração 
- Capacitação em Tutoria 
 

Especialista 44 horas semanais 

1 

 
- Graduação em Pedagogia 
- Capacitação em Tutoria 
 

Especialista 44 horas semanais 


