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UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA - UEL 
UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB 

 

 
EDITAL Nº 19/2014-UAB-UEL 

 
O Coordenador da UAB da Universidade Estadual de 
Londrina, no uso das atribuições, 

 
TORNA PÚBLICO: 

 
A abertura de inscrições do processo seletivo para contratação de Professor-Pesquisador Conteudista para o 

Plano Anual de Capacitação Continuada - PACC na modalidade de Educação a Distância, da Universidade Estadual de 
Londrina, desenvolvido em convênio com o Ministério da Educação no âmbito do Sistema Universidade Aberta do 
Brasil (UAB), de acordo com as seguintes normas: 
 
1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 

1.1. O presente processo seletivo para contratação de Professor-Pesquisador Conteudista será regido 

pelas regras estabelecidas neste edital e executado pelo Núcleo de Educação a Distância (NEAD) da 
Universidade Estadual de Londrina (UEL) e por uma Comissão Avaliadora indicada pelo Coordenador da 
UAB-UEL. 

1.2. O processo seletivo de que trata este edital será desenvolvido em três etapas:  
1.2.1. Análise da documentação enviada, de caráter eliminatório; 
1.2.2. Pontuação conforme item 7 deste edital, devidamente documentado, de caráter classificatório; 
1.2.3. Entrevista sobre conhecimentos relacionados com a área, de caráter classificatório.  

 
2. DAS VAGAS, CARGA HORÁRIA E REMUNERAÇÃO 

 

2.1.1. Serão selecionados 03 (três) Professor-Pesquisador Conteudista:  

2.1.2. 01 (um) Professor-Pesquisador Conteudista para AMBIENTE VIRTUAL DE APRENDIZAGEM; 
2.1.3. 01 (um) Professor-Pesquisador Conteudista para TUTORIA EM EAD; 
2.1.4. 01 (um) Professor-Pesquisador Conteudista para MATERIAL DIDÁTICO EM EAD;  

 
2.2. A carga horária semanal que deverá ser dedicada ao curso é de 15 horas-aula, conforme o cronograma de 

trabalho a ser estipulado pela Coordenação da UAB-UEL. 
2.3. A remuneração por esta atividade será feita em forma de contrato, com depósito em conta corrente,  no 

valor de R$ 1.300,00 (hum mil e trezentos reais), pela carga horária de 15 horas-aula. Ao compor a equipe 
da UAB-UEL, o Professor-Pesquisador Conteudista participará do programa Universidade Aberta do Brasil.  

2.4. O recebimento do valor mensal e a assinatura do contrato não representam nenhum vínculo empregatício 
com a UEL. 

 
 
3. DOS REQUISITOS MÍNIMOS PARA A PARTICIPAÇÃO NO PROCESSO SELETIVO  
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3.1. Para participação no processo seletivo o candidato deverá comprovar que possui os requisitos descritos 
abaixo: 

3.1.1. Ter formação superior em qualquer área ou curso de graduação, reconhecida pelo MEC. 
3.1.2. Ter experiência docente comprovada de, no mínimo 01 ano, no Ensino Superior OU curso de pós-

graduação Lato Sensu concluído, OU estar regularmente matriculado em um programa de pós-
graduação Stricto Sensu (mestrado ou doutorado). 

3.1.3. Não receber nenhuma outra bolsa de fomento governamental (exceto bolsas do CNPq e Capes que são 
pagas exclusivamente para alunos matriculados em Curso de Pós-Graduação Stricto Sensu), quando da 
posse da vaga. 

3.1.4. Ter conhecimentos e experiência conforme descrito no anexo 1. 
3.1.5. Não ser aluno de curso de graduação ofertado na modalidade à distância no âmbito do Sistema 

Universidade Aberta do Brasil (UAB). 
3.1.6. Não ser funcionário público de qualquer uma das esferas (municipal, estadual ou federal). 
3.1.7. Não ter parentesco direto (em primeiro grau) com nenhum dos membros da Comissão Avaliadora 

(Portaria da Comissão Avaliadora anexo 2)  
 
4. DA DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS FUNÇÕES 

 

4.1 Elaborar conteúdos didáticos digitais para Educação a Distância, de autoria própria, com no mínimo 60 e no 
máximo 100 páginas, podendo ultrapassar esse limite caso seja utilizada grande quantidade de figuras, gráficos, etc.  

4.1.1. Por "conteúdos didáticos digitais" entende-se arquivos de texto com hiperlinks para áudio, vídeo e imagens 
armazenados na web, com acesso livre e irrestrito.  
4.1.2. Na hipótese de utilização de material pessoal ou de material não disponível na web, o mesmo deverá ser 
disponibilizado a Coordenação de Conteúdo em mídia compatível, acompanhado da autorização de uso 
devidamente assinada. 

4.2 Entregar os conteúdos desenvolvidos no prazo determinado pela Coordenação de Conteúdos em conjunto 
com a Coordenação do Curso; 
4.3 Adequar conteúdos, materiais didáticos, mídias e bibliografias utilizados para o desenvolvimento do curso 
à linguagem da modalidade a distância; 
4.4 Disponibilizar para a Coordenação de Conteúdo, o material didático nas mídias solicitadas; 
4.5 Participar e/ou atuar nas atividades de capacitação desenvolvidas pela Coordenação do Curso, quando 
solicitado; 
4.6 Participar de grupo de trabalho para focar a produção de materiais didáticos para a modalidade a distância; 
4.7 Elaborar relatórios no âmbito de suas atribuições, para encaminhamento à CAPES/MEC, ou quando 
solicitado pela Coordenação de Conteúdo ou pela Coordenação do Curso. 

 

 
5. DOS PROCEDIMENTOS PARA INSCRIÇÃO 

 

5.1. Para realização da inscrição o candidato deverá observar os seguintes procedimentos: 
 

5.1.1. A inscrição deverá ser efetuada conforme cronograma constante do item 8 deste Edital, por meio do 
endereço eletrônico www.uel.br/nead, com o preenchimento da Ficha de Inscrição e com o envio da 
documentação comprobatória e a ficha de inscrição, preenchida, assinada  e digitalizada para o e-mail: 
paccuel@gmail.com, constando no assunto de e-mail: nome completo e vaga (Professor-Pesquisador 
Conteudista vaga 1 ou Professor-Pesquisador Conteudista vaga 2 ou Professor-Pesquisador 
Conteudista vaga 3, conforme anexo 1. 

5.1.2. Cada candidato somente poderá se inscrever a uma das vagas. 

mailto:paccuel@gmail.com
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5.1.3. Para efetuar a inscrição o candidato deverá certificar-se de que atende aos requisitos exigidos de 
acordo com o item 3 deste Edital, sob pena de não homologação da inscrição, e somente concluirá sua 
inscrição mediante concordância com as normas estabelecidas. 

5.1.4. Estará disponível no endereço eletrônico www.uel.br/nead, anexo 3 a este Edital, o formulário de 
inscrição que o candidato deverá preencher, assinar e enviar por e-mail, juntamente com as cópias da 
documentação exigida no item 6 deste Edital. 

5.1.5. O Envio da documentação exigida para a inscrição, bem como a ficha de inscrição devidamente 
preenchida e assinada, deverá ser enviada digitalizada via e-mail, até a data prevista no cronograma 
item 08, sendo que a inscrição somente será homologada caso toda a documentação exigida seja 
encaminhada via e-mail dentro do prazo previsto.  

5.1.6. Não será aceito pedido de inscrição por fax, presencial, condicional e intempestivo. 
5.1.7. A inscrição implicará o conhecimento das presentes instruções por parte do candidato e o 

compromisso tácito de aceitação das condições deste processo seletivo, tais como aqui se acham 
estabelecidas. 

5.1.8. É de inteira responsabilidade do candidato, acompanhar a publicação ou divulgação dos atos 
pertinentes ao processo seletivo de que trata este Edital. 

5.2. A comissão avaliadora do processo seletivo analisará a documentação enviada pelos candidatos onde, 
considerando-se os requisitos mínimos exigidos no item 3 deste Edital, emitirá parecer quanto a 
homologação ou não das inscrições, cujo resultado será publicado conforme cronograma constante do 
item 8 deste Edital. 

 
6. DA DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA PARA PARTICIPAÇÃO NO PROCESSO SELETIVO 

  

6.1. Para participação no processo seletivo o candidato deverá enviar, por e-mail, os seguintes documentos 
digitalizados: 

6.1.1. Cópia, frente e verso, do diploma do curso de graduação devidamente reconhecidos pelo MEC. 
6.1.1.1. Cópia de documento de comprovação da experiência profissional como docente de, no mínimo, 1 (um) 

ano no Ensino Superior; 
6.1.2. Cópia do diploma e/ou certificado de curso de pós-graduação Lato Sensu (especialização) cópia do 

diploma e/ou certificados de pós-graduação Stricto Sensu (mestrado ou doutorado) ou cópia do 
histórico com os créditos cumpridos (mestrado e doutorado); 

6.1.3. Nos casos em que o diploma/certificado de pós-graduação ainda não tiver sido expedido, deverá ser 
apresentada documentação comprobatória da homologação da defesa da dissertação/tese na última 
instância regimentalmente prevista na respectiva Instituição de Ensino Superior. 

6.1.4. Uma cópia da Cédula de Identidade, do CPF, do título de eleitor e comprovante de voto da última 
eleição, número do PIS (cópia do cartão do PIS, ou página da carteira de trabalho que conste o número 
do PIS). 

6.1.5. Cópia do Currículo Lattes simples. 
6.1.6. Cópia da Ficha de Inscrição preenchida e assinada. 
6.1.7. Cópia da comprovação de experiência (declaração, páginas da Carteira de Trabalho, entre outros) 
6.1.8. Cópia da declaração (anexo 4)  
6.2. Após a verificação dos documentos pela comissão avaliadora, constatada a falta ou irregularidade em 

qualquer documento implicará na desclassificação do candidato. 
6.3. Em hipótese alguma será admitida juntada de documentos ou aditamentos. 

 
7. DO PROCESSO DE SELEÇÃO 

 

7.1. Uma vez homologada a inscrição, o candidato fará entrevista sobre conhecimentos relacionados com a 
área de Inscrição de caráter classificatório. 

http://www.uel.br/nead
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7.2. Para a pontuação, será considerado o seguinte quadro: 
 

ITEM  PONTUAÇÃO 

Formação Acadêmica 
 
 
 

Doutorado * 3,0 

Doutorado (com os créditos cumpridos) O valor a ser atribuído é 
sobre o total de créditos cumpridos, não haverá pontuação por 
crédito. 

1,5 

  

Mestrado Completo * 1,0 

Mestrado (com os créditos cumpridos) O valor a ser atribuído é 
sobre o total de créditos cumpridos, não haverá pontuação por 
crédito. 

0,5 

Especialização (a pontuação será feita apenas para uma 
especialização) 

2,0 

  

Atividades docentes 
Educação Superior (Experiência no ensino superior presencial) 3,0 

Experiência na área de interesse  1,5 

* documento comprobatório da homologação da defesa da dissertação/tese na última instância regimentalmente 
prevista na respectiva Instituição de Ensino Superior. 
 
 
8. DO CRONOGRAMA DO PROCESSO SELETIVO 
 
 FASE DATA / PERÍODO 
 

 Publicação do Edital: 25 de junho de 2014; 

 Inscrição no Processo Seletivo (e-mail: paccuel@gmail.com): no período de 25 de junho a 02 de julho de 
2014; 

 Envio da documentação – exclusivamente via e-mail a partir do dia 25 de junho a 02 de julho de 2014; 

 Homologação das Inscrições: até o dia 07 de julho de 2014, no endereço eletrônico www.uel.br/nead; 

 Data das entrevistas: de 08 a 11 de julho de 2014.  

 Publicação do resultado final e convocação: dia 14 de julho, no endereço eletrônico www.uel.br/nead. 
 

8.1. Considerando-se o número de candidatos inscritos e conforme a necessidade da Instituição, poderá haver 
alteração das datas constantes do presente cronograma do processo seletivo, devendo ser devidamente 
divulgada as alterações no endereço eletrônico www.uel.br/nead. 

 
 
9. DA CLASSIFICAÇÃO E RESULTADO FINAL DO PROCESSO SELETIVO 

 

9.1. A classificação será efetuada pela ordem decrescente da nota final obtida por cada candidato. 
9.2. Havendo empate, terá preferência o candidato que tiver mais experiência comprovada e persistindo o 

empate, o candidato que tiver maior idade. 
9.3. O resultado final deste processo seletivo será divulgado através de edital, publicado conforme cronograma 

constante no item 8 deste Edital, no endereço www.uel.br/nead.  
 
 
10. DA CONVOCAÇÃO E CONTRATAÇÃO 

 

http://www.uel.br/nead
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10.1. Os candidatos classificados dentro do limite de vagas ofertadas por este processo seletivo estarão 
automaticamente convocados para se manifestar de imediato junto à Coordenação do Polo UAB-UEL, 
sobre assumir ou não a vaga ofertada. 

10.2. Em caso de desistência da vaga, o candidato convocado assinará termo de desistência da mesma, 
possibilitando a convocação do candidato subsequente em lista de espera. 

10.3. A contratação dos candidatos selecionados dentro do número de vagas disponíveis está condicionada à 
liberação de recursos financeiros pela Capes. 

10.4. Após a contratação, caso a Coordenação do Curso para o qual o mesmo foi contratado, considere sua 
atuação insatisfatória para o desempenho de suas funções, poderá solicitar seu desligamento do curso. 

 
 
11. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

11.1. Não será cobrada taxa de inscrição. 
11.2. Os candidatos classificados além do limite de vagas ofertadas por este processo seletivo ficarão em lista 

de espera, dentro do prazo de validade do mesmo, podendo, por conveniência administrativa, ser 
convocados para suprimento de vagas, obedecendo-se rigorosamente a ordem de classificação. 

11.3. O presente processo seletivo terá validade por seis meses, podendo ser prorrogado por mais seis meses. 
11.4. Os casos omissos serão resolvidos pelo Núcleo de Educação a Distância (NEAD) e pela Comissão 

Avaliadora, sendo que o processo seletivo não permite recursos. 
 
 
 

Londrina, 25 de junho de 2014. 
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Anexo 1 

 

VAGA 1 
Professor-Pesquisador Conteudista 1: AMBIENTE VIRTUAL DE APRENDIZAGEM – 03 meses de 

contrato 

DESCRIÇÃO 

Curso de formação a distancia com encontro presencial na sede da universidade abordando a 
temática das diferentes plataformas de gestão do conhecimento e estratégias de ensino- 

aprendizagem no ambiente virtual.   

Noções Gerais sobre as Tecnologias da Informação e Comunicação. Psicologia da Aprendizagem.  
Introdução ao e-Learning e a arquitetura dos Cursos de e-Learning, b-Learning e m-Learning. A 
Plataforma electrónica como “Universidade Virtual” e o modelo pedagógico que a sustenta.  

 

 

VAGA 2 
Professor-Pesquisador Conteudista 2: TUTORIA EM EAD – 04 meses de contrato 

DESCRIÇÃO 

Curso de formação a distancia  abordando a temática da tutoria em EAD.  

Introdução a Educação a Distância. Sistemas de Tutoria em EAD. Metodologias para EAD e sua 
relação com a Tutoria. O papel do tutor na Avaliação da Aprendizagem em EAD, 

 

VAGA3 
Professor-Pesquisador Conteudista 3: MATERIAL DIDÁTICO EM EAD – 03 meses de contrato 

DESCRIÇÃO 

Como elaborar conteúdos no formato do EAD, o uso das diferentes mídias no apoio do 
processo ensino-aprendizagem, os diferentes critérios e formas de avaliação do material para 

o EAD. 

Concepção e Desenvolvimento de Suportes Pedagógicos. Construção de Materiais Pedagógicos. 
Modalidades de Avaliação e Construção de Provas Aplicadas no material didático e a criação do 

Clube dos conteudista. 

 
O material produzido pelo Professor-Pesquisador Conteudista deverá ser composto de no 
mínimo: 

1) Plano de ensino detalhado sugerido para os padrões da EAD 

a) Documento Word (.doc ou .docx) 

2) Conteúdo disposto em Unidades Didáticas (Aulas, Tópicos ou Módulos). 

a) Cada Unidade Didática deverá ser apresentada em um documento Word (,doc ou 
.docx). Cada Unidade Didática será composta de: 
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I. Texto didático, em linguagem dialógica própria da EAD; 

II. Atividades ou exercícios para o momento presencial e a distância; 

III. Material complementar para aprofundamento do conteúdo, no formato de hiperlinks 
para áudio, vídeo e imagens armazenados na web, com acesso livre e irrestrito. 

IV. Termos ou conceitos esclarecidos e realçados no texto; 

V. Atividade interativa, como Fórum ou Chat, de acordo com o projeto pedagógico; 

3) Termo de Compromisso e de Ciência dos direitos e obrigações inerentes a função de 
Professor-Pesquisador Conteudista junto a UAB/UEL; 

4) Termo de Cessão dos Direitos Patrimoniais, cedendo a UAB/UEL todos os direitos de 
propriedade do conteúdo produzido, necessários para seu uso, reuso, cessão a terceiros, 
por tempo indeterminado. 
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Anexo 2 

 

Londrina, 25 de junho 2014. 

 
Designação 

 
 
  Considerando o Plano Anual de Capacitação Continuada - PACC na modalidade de 

Educação a Distância, da Universidade Estadual de Londrina, desenvolvido em convênio com o 

Ministério da Educação no âmbito do Sistema Universidade Aberta do Brasil (UAB); 

  Considerando a abertura do Edital nº 19/2014 de seleção de Professor-

Pesquisador Conteudista; 

  Considerando o inciso 1.1 do referido edital; 

  Designo uma comissão, composta pelos servidores: 

  Claudinea Angelica dos Santos 

  Maristela Cristina Martins 

  Ronaldo José Nascimento 

  Para as entrevistas, deverão estar presentes pelo menos 02 (dois) dos três 

indicados. 

  Os entrevistadores, componentes desta comissão, deverão após proceder às 

entrevistas com os candidatos a Professor-Pesquisador Conteudista, apresentar relatório com os 

resultados e a classificação. 
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Anexo 3 

Edital Nead Nº 19/2014 

 

FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO 
 

DADOS PESSOAIS: 

CANDIDATO (nome completo): 

 

RG nº:                                                                DATA DA EXPEDIÇÃO: 

CPF nº:  

TÍTULO ELEITOR nº: 

NÚMERO DO PIS: 

ENDEREÇO RES.:                                                                  

                                                                     Nº: 

COMPLEMENTO: 

CIDADE:                                                                                  CEP: 

TELEFONE PARA CONTATO: (           ) 

TELEFONE CELULAR: (           ) 

E-MAIL: 

DADOS BANCÁRIOS:  

Banco (nome e número) 

Agência (número)  

Conta corrente (número) 

DADOS ACADÊMICOS: 

CURSO: 

 
Londrina, ______ de _________________ de 2014. 

 

 

 

 

_____________________________________________ 

Assinatura do (a) candidato (a)  
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Anexo 4 

 

 

 

DECLARAÇÃO  
 
 
 
 
EU______________________________________________________, portador (a) 
do RG nº  ____________________ e CPF Nº _________________________ declaro 
não ser Servidor (a) Público (a) Federal, Estadual ou Municipal, conforme Edital 
Nead Nº 19/2014. 
 
 

LONDRINA, _____ DE ____________________ DE 2014. 
 
 
 
 
 

____________________________________ 
Assinatura do (a) Candidato (a)  

 
 

 


