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GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

SECRETARIA ADJUNTA DE ENSINO
DIRETORIA DE EDUCAÇÃO PARA DIVERSIDADE, INCLUSÃO E CIDADANIA

COORDENAÇÃO DE TECNOLOGIA APLICADA À EDUCAÇÃO

ORIENTAÇOES DE SELEÇÃO PARA TUTORIA DE APOIO DOCENTE

Programa PROINFO INTEGRADO

A Secretaria  de  Estado  da  Educação-SEDUC/PA através  Secretaria  Adjunta  de  Ensino 
informa aos professores(as) e interessados que estão abertas as inscrições para a seleção temporária 
de tutores/bolsistas para atuarem no Programa de Formação Continuada nos Cursos:Introdução à 
Educação Digital (40h), 4 meses para o curso Tecnologias na Educação: ensinando e aprendendo 
com as TIC (100h) e 3 meses para o curso Elaboração de Projetos (40h) que serão oferecidos por 
esta Secretaria de Educação em parceria com a Secretaria de Educação a Distância do MEC, na 
modalidade a distância, no âmbito do Programa PROINFO INTEGRADO. 

I- ORIENTAÇOES PRELIMINARES 

Os tutores selecionados  atuarão com carga horária de 20 horas semanais nas escolas contempladas 
com laboratório de informática do Programa Nacional de Tecnologia Educacional - PROINFO, 
recebendo  para  isto,  uma  bolsa  no  valor  de  R$  600,00  (seiscentos  reais)  mensais  do  Fundo 
Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), conforme RESOLUÇÃO CD/FNDE Nº 27 
DE 10 DE JUNHO DE 2009. Tal bolsa não poderá ser acumulada com outra de mesma finalidade. 
Os horários de tutoria serão definidos conforme as necessidades específicas de cada escola onde o 
curso será ministrado e poderão incluir horários noturnos e/ou finais de semana de acordo com a 
disponibilidade da escola atendida. 

II- INSCRIÇÕES:

As  inscrições  para  as  bolsas  de  Tutoria  de  Apoio  Docente  deverão  ser  realizadas  nos 
Núcleos  de  Tecnologias  Educacionais:  Belém  I,  Belém  II,  Castanhal,  Redenção,  Benevides, 
Bragança, Abaetetuba, Tucuruí, Marabá, Santarém, Altamira. Os NTEs deverão encaminhar para 
SEDUC/SAEN/CTAE as fichas de inscrições e documentação solicitada no período 10/08/09 a 
17/08/09. Ressaltamos que não serão aceitas inscrições por e-mail. 

III- SELEÇÃO E AVALIAÇÃO

Os candidatos serão avaliados no período de 18 a 22 de agosto de 2009:

1.Pelo currículo conforme RESOLUÇÃO CD/FNDE Nº 27 DE 10 DE JUNHO DE 2009, 
Art.  4º  item f)   selecionar,  por  meio  de  análise  de  currículo  e  outras  modalidades  de 
avaliação, professor de sua rede para atuar como tutor, em conformidade com as diretrizes 
do Programa e das leis Nº 11.273/2006 e Nº 11.502/2007.
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IV- DAS VAGAS 

Serão oferecidas 90 vagas de tutoria, distribuídas por Núcleos de Tecnologias Educacionais de 
Ensino, especificadas conforme tabela abaixo.

N NTE
Quantidade 

bolsista
Turmas 

Alunos por 
Turma

Total de alunos

1 Nte Abaetetuba 5 10 30 300

2 Nte Altamira 10 10 30 300

3 Nte Benevides 5 10 30 300

4 Nte Belém 5 10 30 300

5 Nte Cametá 5 10 30 300

6 Nte Castanhal 10 10 30 300

7 Nte Bragança 10 10 30 300

8 Nte Marabá 10 10 30 300

9 Nte Redenção 5 10 30 300

10 Nte Santarém 10 10 30 300

11 Nte Tucuruí 5 10 30 300

12
Nte Belém II 
(Seduc)

10 10 30 300

Total 90 120 360 3.600

V- DOS CRITÉRIOS DE SELEÇÃO

1.Professores da rede pública em pleno exercício das atividades, com graduação completa e que 

estejam, preferencialmente, participando, como cursistas do Programa Mídias na Educação e do 

Curso Especialização Tecnologias em Educação; 

2.Professores  pós  graduado  e/ou  Especialista  Tecnologias  em  Educação,  com  experiência 

comprovada de no mínimo um ano; 

3 - Professores lotados nos NTE/NTM não são elegíveis à bolsa,  bem como professores com 

carga horária total superior a 200 h, uma vez que a formação tem como característica principal o 

modelo  semi  presencial  (salvo  turmas  montadas  em  horário  diferente  da  carga  horária  do 

professor – por exemplo formação de uma turma no período noturno.

VI- DOS REQUISITOS

Estará apto a realizar a inscrição o candidato que preencher os seguintes requisitos: 
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✔ Experiência comprovada de um ano no magistério (exercer ou ter exercido a profissão de 

professor na Educação Infantil, Ensino Fundamental, Ensino Médio ou Superior). 

✔ O candidato deverá ter  conhecimentos  comprovados de informática e  ferramentas  da 

Internet.

✔ Ter disponibilidade de no mínimo 20h semanais para dedicação exclusiva à tutoria.

VII- DOCUMENTAÇÃO 

✔Ficha de inscrição – Anexo I;

✔Cópia da cédula de identidade (RG);

✔Cópia do CPF; 

✔Cópia do Currículo Simplificado; 

✔Cópia do Certificado de Conclusão na  Pós-Graduação ou comprovante de inscrição nos 

Cursos de Especialização em Mídias na Educação e Tecnologia na Educação promovido 

pela PUC.

✔Comprovante atualizado de residência (conta de água, luz ou telefone). 

Os documentos, acompanhados dos anexos I, II e III, devidamente assinados,  deverão ser 

entregues no ato da inscrição. Não serão aceitas inscrições por procuração. O não atendimento a 

qualquer um dos requisitos implicará no indeferimento da inscrição. 

VIII- CLASSIFICAÇÃO

A classificação de cada candidato será expressa pela avaliação do currículo.

IX-  DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE

1. Em caso de empate no resultado final da seleção, terá preferência o candidato que tiver 

maior idade até o último dia de inscrição neste concurso.

2.Maior tempo experiência profissional.

X- RESULTADO

A Comissão  Examinadora  divulgará  a  lista  dos  classificados  no  período  de  24/08/09  a 

31/08/2009. Orientamos que o resultado seja divulgado no blog da cada NTE.

Os candidatos classificados serão selecionados conforme o número de vagas por Núcleos de 
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Tecnologia Educacional e deverão participar do curso de capacitação de tutores a ser realizado nos 

NTEs em data a ser informada aos selecionados. 

XI- ATRIBUIÇÕES DA TUTORIA DE APOIO DOCENTE

As atribuições relativas à função de tutoria constam na  RESOLUÇÃO CD/FNDE Nº 27 

DE 10 DE JUNHO DE 2009 que estabelece orientações e diretrizes para concessão e pagamento de 

bolsas  de  estudo  e  pesquisa  no  âmbito  do  Programa  Nacional  de  Tecnologia  Educacional 

(PROINFO), a partir do exercício de 2009, a saber:

Art. 7º. São responsabilidades dos tutores: 

I -conhecer as diretrizes do PROINFO INTEGRADO; 

II -fornecer documentos comprobatórios dos requisitos para inscrição e permanência no  programa, 

sempre que solicitado; 

III -realizar as atividades previstas no curso de formação continuada de tutores do PROINFO; 

IV -informar alterações cadastrais e mudanças nas suas condições para inscrição e permanência  no 

curso de formação; 

V -coletar os dados cadastrais dos cursistas sob sua orientação, bem como informar alterações em 

tais dados, repassando as informações à Secretaria de Educação e ao gestor do Programa; 

VI -controlar a frequência dos cursistas nos momentos presenciais, repassando essas informações 

ao gestor do Programa ou à Secretaria de Educação; 

VII -acompanhar as atividades presenciais e a distância dos cursistas sob sua orientação; 

VIII  -elaborar  e  enviar  para  a  Secretaria  de  Educação  documentos  de  acompanhamento  das 

atividades dos cursistas sob sua orientação, sempre que solicitado. 

Nota:  As atividades de tutoria serão desenvolvidas nos laboratórios de informática das escolas 

onde  serão  realizados  os  cursos,  com  carga  horária  semanal  de  20  horas.  Cada  tutor  será 

responsável pela formação de no mínimo 30 professores, em um período de 3 meses para o curso 

Introdução à Educação Digital (40h), 4 meses para o curso Tecnologias na Educação: ensinando e 

aprendendo com as TIC (100h) e 3 meses para o curso Elaboração de Projetos (40h).
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XII- PERÍODO DE VIGÊNCIA DA BOLSA

RESOLUÇÃO CD/FNDE Nº 27 DE 10 DE JUNHO DE 2009

II – DA CONCESSÃO DAS BOLSAS

Art. 5º. As bolsas de estudo e pesquisa de que trata essa Resolução serão concedidas pela   SEED/

MEC aos participantes do PROINFO por um período de 24 meses, de acordo a Lei nº 11.273/06.

As atividades do bolsista na classe de tutor ocorrerão de acordo com o cronograma estabelecido e 

necessidades do curso. 

XIII- RECURSOS FINANCEIROS

A efetivação do pagamento da bolsa é de responsabilidade do Fundo Nacional de Desenvolvimento 

da Educação (FNDE).

XIV- COMISSÃO EXAMINADORA

A Comissão  Examinadora  será  composta  por  três  formadores  de  cada  Núcleo  de  Tecnologia 

Educacional e a documentação dos candidatos selecionados será enviada Ao Coordenador Estadual 

do Proinfo Integrado.

Em hipótese alguma será concedida revisão ou vista de nota das etapas da seleção ao candidato, 

não cabendo recurso do resultado do processo de seleção.

O tutor que solicitar desligamento do curso deixa de receber, automaticamente, a bolsa, não estando 

impedido de candidatar-se novamente em outro Edital de mesma natureza.

O  não  cumprimento  das  atividades  necessárias  à  função  de  tutor  implicará  no  desligamento 

imediato do curso.

Belém, 08 de agosto de 2009.
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Anexo I – Termo de Compromisso

PROINFO – Programa de Formação Continuada para Professores do Ensino Fundamental

                       em exercício nas redes públicas estaduais e municipais 

Termo de Compromisso do Bolsista 

Lei Nº 11.273/2006 

De  acordo  com  os  termos  estabelecidos  nas  normas  do  PROINFO  –  Programa  Nacional  de 
Tecnologia  Educacional,  desenvolvido  pela  Secretaria  de  Educação  a  Distância  (SEED)  do 
Ministério da Educação,

Eu,  ________________________________________________________________________, 
nascido (a)  em ___/___/______, portador do CPF no _______________________, da Carteira de 
Identidade  número_______________________________,  expedida  em 
______/______/______Órgão  _________________________,  residente  no  endereço 
_______________________________________________________________________________

Bairro:_______________, CEP________________, telefone residencial (0__)_________, telefone 
comercial  (0__)  _________________,  telefone  celular  (0____)__________________      e-
mail:______________________________________________,  confirmo  estar  com condições  de 
participar do Programa na condição de tutor. 

Além disso, comprometo-me a: 

✔ fornecer os documentos comprobatórios dos requisitos para inscrição e permanência no 

✔ Programa, sempre que solicitado; 

✔ dedicar-me com afinco às atividades do Programa; 

✔ informar alterações em meus dados cadastrais,  bem como mudanças nas condições  que 
apresentei para inscrição e permanência no Programa; 

✔ não  acumular  mais  de  uma  bolsa  de  tutoria,  estudo  e  pesquisa  regida  pela  Lei  Nº 
11.273/2006. 

Estou  ciente  de  que,  para  fazer  juz  ao  recebimento  da  bolsa  de  tutor,  estudo  e  pesquisa  do 
Programa, devo realizar com dedicação e eficiência todas as atribuições previstas para a função que 
exercerei. Também estou ciente de que o pagamento da bolsa e minha vinculação ao Programa 
poderá  ser  interrompida  automaticamente,  caso  eu  deixe  de  cumprir  qualquer  das  condições 
estabelecidas pela resolução que regulamenta o PROINFO. 

Tenho  ainda  ciência  de  que  bolsa  recebida  em  desacordo  com  as  condições  fixadas,  sem 
justificativas devidamente aceitas pela SEED/MEC e pelo FNDE, me obriga a devolver todos os 
valores  a  mim  creditados  a  título  de  bolsa  do  PROINFO,  a  contar  da  constatação  do 
descumprimento das condições. 

A vigência  do  presente  Termo  de  Compromisso  de  Bolsista  terá  início  em ___/___/___  e  se 
encerrará em ___/___/___. 

Local e data ________________________________________ 

Assinatura _________________________________________ 
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Anexo II - FICHA DE INSCRIÇÃO

Nome: ________________________________________________________________________
Endereço: _____________________________________________________________________ 
Bairro:_________________CEP:________________________Cidade:___________________

Telefone:(0___)_______________________Celular:(0___)_______________________________

e-mail: _________________________________________ Data Nascimento _____/_____/______

CPF: _________________________ RG:___________________ Orgão Expedidor___________

Você já teve alguma experiência em educação a distância?   (  ) Sim (  ) Não 

Se sim, qual? (   ) aluno (   ) tutor (   ) professor (   ) outros: ______________

Em caso afirmativo, como foi a experiência?

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

Você tem experiência com informática? (    ) sim   (    ) não. 
Quais os programas computacionais que você utiliza e conhece melhor? 

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

Descreva, num breve relato, sua experiência com materiais didático-pedagógicos digitais. 

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

A tutoria a distancia exige disponibilidade de 20 horas/semanais, podendo incluir atividades 
à noite e aos finais de semana. Em quais turnos você tem disponibilidade para exercer suas 
atividades de tutoria: (   ) manhã (   ) tarde  (   ) noite 

Você tem algum vínculo empregatício? Se sim, qual a função que você exerce, qual a 
instituição ou empresa e quantas horas semanais?
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

Belém,  _____ de ________ de 2009

Assinaturas (legíveis):

________________________________________________________________

CANDIDATO (A) 

________________________________________________________________

RESPONSÁVEL PELA INSCRIÇÃO
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Anexo III – Modelo de Currículo simplificado

          1. DADOS DE IDENTIFICAÇÃO

1.Nome 
2.Filiação 
3.Data de nascimento: dd/mm/aaaa 
4.Estado civil 
5.Endereço residencial 
6.Endereço para correspondência 
7.E-mail 
8.Telefone para contato (DDD) – (oito dígitos) 
9.Telefone para contato (DDD) – (oito dígitos) 
10.Telefone celular para contato (DDD) – (oito dígitos) 
11.Fax para contato (DDD) – (oito dígitos) 
12.CPF 
13.RG 
14.Emprego atual (local, endereço) 

2. TITULAÇÃO E FORMAÇÃO ACADÊMICA:

Curso(s) de graduação:____________________________________________________________ 
Instituição: ______________________________________________________________________ 
Ano de conclusão:______________________

Curso(s) de pós-graduação: ________________________________________________________ 
Instituição: ______________________________________________________________________ 
Ano de conclusão: ______________________

Curso(s) de aperfeiçoamento/formação na área de educação – de 180 h ou mais: 
_______________________________________________________________________________ 
Instituição: ______________________________________________________________________ 
Ano de conclusão: ___________________________

3. EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL E PRODUÇÃO CIENTÍFICA

3.1 Tempo de experiência profissional no magistério

3.2 Estágio extracurricular na área da Educação (início e término, área e local de estágio)

3.3 Publicações (temas da área da educação – artigo, ensaio, resenha, capítulo de livro, livro, etc.)

3.4 Palestras realizadas com temas da área educacional (tema, local e data)

3.5 Minicursos ministrados com temas da área educacional (tema, local e data)

3.6 Oficinas ministradas com temas da área educacional (tema, local e data)

3.7 Apresentação de trabalhos (título do trabalho, nome do evento, instituição promotora, ano)

3.8 Monitoria (em quê, tempo de duração, instituição, ano)

3.9 Tutoria (em quê, tempo de duração, instituição, ano)

3.10 Participação em projetos – (título projeto, tempo de duração, tipo de participação)
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