Tutorial passo a passo – Candidatos
Processo seletivo de tutoria UFLA
1. Acessando as informações sobre o edital:
Acesse o endereço http://sisgap.dired.ufla.br/ localize o edital de seu interesse no item
Processos seletivos para tutores – Editais em aberto, e leia atentamente TODO o edital.

2. Como se inscrever:
Caso não tenha participado ainda de editais anteriores via Sisgap/Ufla, faça primeiro seu
cadastro no sistema Sisgap clicando em “Quero me cadastrar”, disponível no box lateral esquerdo
da página http://sisgap.dired.ufla.br/

3. Fazendo inscrição no edital de sua escolha:
 Com seu cadastro pronto no Sisgap, acesse novamente na página do edital que deseja
fazer a inscrição, depois clique no link “Faça login para se inscrever nesse Processo
Seletivo”, abaixo do botão verde – Inscrições abertas.

 Ao fazer a inscrição, todos os seus dados pessoais já estarão preenchidos
automaticamente, e você deverá marcar apenas o(s) grupo(s) de disciplina(s)
desejado(s) - (neste Edital 01/2018, apenas o ‘Grupo geral Pedagogia’); depois clique
em “Confirmar inscrição”.
 Ao finalizar a inscrição, aparecerá a página de “Confirmação de inscrição”. Não se
esqueça de clicar em “Imprimir confirmação de inscrição”, disponível ao final dessa
mesma página, para enviar este comprovante junto com sua documentação (deve ser
a capa da encadernação).

4. Organizando os documentos a serem enviados
Conforme instrui o Anexo I, todos os documentos a serem enviados devem ser organizados
e depois encadernados, em espiral ou em pasta canaleta, conforme sequência, de a) até d),
informada a seguir:

Obs. 1: currículos enviados fora do padrão de encadernação acima exigido receberão pontuação 0 – zero
Obs. 2: receberão pontuação zero currículos enviados grampeados, com clipes ou outros assemelhados.

Sequência para organização da documentação a ser encadernada:
a) Ficha de confirmação de inscrição retirada do Sisgap (este documento deve ser a capa da
encadernação), como mostra a figura a seguir:

 Se, por algum problema, não conseguir imprimir sua confirmação no ato da inscrição,
volte à página inicial do edital em que se inscreveu, depois acesse o link
“acompanhamento de inscrição” disponível no box lateral esquerdo e, logo em
seguida, clique no nome do edital correspondente novamente; por último clique em
“imprimir confirmação de inscrição”, conforme figuras a seguir:

b) Documentos que comprovem a Etapa 1: cópia de RG ou CNH; + cópia do diploma de

graduação; e + cópias das comprovações de, no mínimo, 1 ano de docência (vide exemplos
no Anexo I).
c) Currículo-modelo preenchido e assinado: Anexo III, baixar e preencher o currículo-modelo
com seus dados (tomando o cuidado de apagar as instruções em cinza).
d) As cópias de todos os documentos que comprovem as outras informações descritas no
currículo-modelo preenchido por você.
 Todos os documentos comprobatórios devem ser numerados conforme numeração dos
itens discriminados no currículo-modelo.
5. IMPORTANTE – sobre a documentação a ser enviada:
 Exige-se o envio APENAS dos itens discriminados no currículo-modelo; não serão
analisados currículos lattes ou outro formato.
 Documentações enviadas fora do padrão solicitado (currículo-modelo) receberão nota 0
(zero) em todo o currículo.
 Observe o horário/data de postagem nos correios, ou entrega na secretaria /Dired, de
cada etapa do processo (17 hs do último dia discriminado em cada etapa/fase ).
 Para numerar seus documentos, observe a sequência solicitada e numere, no canto
superior direito, de acordo com os itens numerados no currículo-modelo.
Exemplo:
Nº 1: Capa - Ficha de inscrição/Sisgap
Nº 2: RG ou CNH
Nº 3: diploma de graduação
Nº 4: diplomas de formação - pós-graduação, extensão, aperfeiçoamento
(todos os certificados deste item levarão o mesmo número – 4)

Nº 5: comprovações de experiência em docência
(todos os documentos deste item levarão o mesmo número – 5)

Nº 6: comprovações de experiência profissional na área de formação coordenação – orientação, supervisão; inspeção e ou gestão
(todos os documentos deste item levarão o mesmo número – 6)

Nº 7: comprovações de experiência com tutoria a distância
(todos os certificados deste item levarão o mesmo número – 7)

Nº 8: comprovações de cursos de formação de tutores ou relacionados a
educação/ensino a distância
(todos os certificados deste item levarão o mesmo número – 8)

6. Sobre as interposições de recurso:
 O candidato deve observar o prazo para interpor recurso, que deverá ser enviado
primeiramente online, via Sisgap, e depois deve ser impresso, assinado e enviado à Dired
(vide item 10 do edital).
 Se, por algum problema, não conseguir imprimir sua Interposição de recurso no
momento do preenchimento, volte à página do edital em que se inscreveu, depois acesse
o link “acompanhamento de inscrição” disponível no box lateral esquerdo e, logo em
seguida, clique no nome do edital correspondente novamente; por último clique em

“consultar interposição” e na página seguinte em “imprimir interposição”, conforme
ilustra as figuras a seguir.

7. Como acompanhar as etapas do edital
 É responsabilidade do candidato buscar informações sobre o andamento do processo
seletivo em que está inscrito. Para tanto, deve-se acessar diariamente o sistema Sisgap,
observando a “página do edital” em que se inscreveu, para verificar a existência de novos
arquivos (resultados diversos, cronograma de entrevistas, etc.) e outras instruções. Além
disso, deve-se verificar também o item “acompanhamento de inscrição”. Respostas de
recursos e outros avisos urgentes podem chegar por e-mail, mas não suprimem a
necessidade de acesso diário à página do Sisgap.
8. Sobre as entrevistas:

 As entrevistas serão realizadas presencialmente, na Ufla. O cronograma de
entrevistas será divulgado conforme a disponibilidade dos professores que
comporão a banca, não sendo possível a escolha/troca de dia/horário pelo
candidato.

9. As etapas do processo seletivo
 O processo seletivo é organizado em 3 etapas:
o a primeira é eliminatória (análise da documentação para adequação à bolsa/Capes);
o a segunda é classificatória (entrevista e análise de currículo); e
o a terceira, participação no curso de Formação Básica em Tutoria, é eliminatória
para os candidatos que ainda não atuaram na tutoria a distância na Ufla ou aqueles
que não forem dispensados pela coordenação de curso.
10. Sobre o Curso de Formação de Tutores
 O curso de formação de tutores (CFT) é organizado em 2 etapas, uma parte com
atividades on line, em sala de aula virtual, e a segunda parte com um encontro presencial,
obrigatório, de 1 dia aqui na Ufla.
 Todas as atividades propostas na sala de aula virtual devem ser realizadas pelos
candidatos; a participação no encontro presencial do curso também é obrigatória.
 Os tutores que já participaram do curso de formação básica (CFT) da Ufla e atuaram em
pelo menos 1 disciplina nos últimos 6 meses, podem solicitar dispensa do CFT mediante
envio de pedido via email (editais@dired.ufla.br) à coordenação para análise e dispensa,
caso seja deferido.

