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Edital Simplificado Nº 007/2021 

O Diretor do Instituto de Educação a Distância, com base no Estatuto e no Regimento da 

Instituição,  institui a Comissão do Processo de Seleção, pela Portaria IEAD Nº 11, de 17 de 

junho de 2021-UNILAB e torna público o processo seletivo simplificado para seleção de 

Professores Formadores Voluntários, para cadastro de reserva, do Curso de Bacharelado em 

Administração Pública, na modalidade a distância, ofertados pela UNILAB, em consonância 

com o Sistema Universidade Aberta do Brasil (UAB). Os candidatos aprovados na seleção 

para Professor Formador Voluntário deverão atuar na oferta das disciplinas de repercurso, 

lotadas pela coordenação de forma remota. 

 
1. DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

a) Ser brasileiro nato, naturalizado ou estrangeiro com visto permanente; 

b) Professores efetivos da UNILAB de todos os campi que queiram colaborar com o repercurso 

das disciplinas; 

c) Professores de outros instituições públicas de Ensino Superior, externos à UNILAB; 

d) Desejável formação e titulação mínima nas áreas especificadas conforme item 4 deste 

Edital; 

e) Ter acesso à internet de forma contínua e conhecimento para utilizar as ferramentas 

tecnológicas; 

f) Disponibilidade de no mínimo 20 (vinte) horas semanais para desenvolver atividades que 

competem ao professor-formador-voluntário, inclusive aos sábados; 

g) Possuir titulação mínima/exercício no magistério superior de pelo menos um ano. 

 

2. FUNÇÃO E ATIVIDADES 

As atividades a serem desempenhadas pelo Professor Formador, selecionados neste 

edital são: 

a) Adequar e encaminhar o material online (atividades, videoaulas, materiais 

complementares) para a disciplina, utilizando a Matriz de Planejamento e as avaliações 

(regular, segunda chamada e final) outrora elaboradas para a disciplina quando possível com 

antecedência mínima de 30 dias de acordo com o calendário acadêmico; 

b) Respeitar a padronização do planejamento das disciplinas ofertadas on-line no Ambiente 

Virtual de Aprendizagem (AVA); 
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c) Orientar, acompanhar e subsidiar os tutores no exercício da docência no ambiente virtual de 

aprendizagem, quando couber, bem como acompanhar os alunos no processo de aprendizagem; 

 
d) Manter regularidade de acesso no AVA e retornar às solicitações dos tutores e alunos no 

prazo máximo de 24 horas; 

e) Informar à Coordenação do Curso sobre eventuais problemas e/ou dúvidas surgidas no 

exercício da função; 

f) Participar de reuniões agendadas pela coordenação quando solicitado; 

g) Corrigir todas as atividades e provas subjetivas planejadas para a disciplina; 

h) Consolidar a disciplina após avaliação final; 

i) Corrigir atividades virtuais e presenciais dos cursistas que solicitarem revisão de nota; 

j) Apresentar ao coordenador de curso, ao final da disciplina ofertada, relatório de atividades 

desenvolvidas durante a disciplina para obtenção da declaração de atuação como professor- 

formador-voluntário de acordo com a carga horária da disciplina ministrada; 

k) Verificar se os tutores oferecem feedback aos alunos que permitam a avaliação continuada, quando 

necessário; 

l) Verificar semanalmente se todas as atividades postadas foram corrigidas. 

 
3. ÁREA DE FORMAÇÃO DESEJADA 

3.1. Os candidatos deverão ter formação e habilitação de acordo com as disciplinas escolhidas 

para ministrar e em conformidade com o Anexo I. 

 
 

4. INSCRIÇÃO 

4.1. A inscrição será realizada, gratuitamente e exclusivamente via Internet, no formulário 

eletrônico de inscrição https://forms.gle/1YxN7cco4yPLhzMh7, das 00h00min do dia 27 de 

Julho de 2021 às 23h59min do dia 02 de agosto de 2021, observando o horário local de 

Redenção-CE. Não serão aceitas inscrições por e-mail ou qualquer outra forma diferente da 

prevista neste Edital. 

4.2. Caso o candidato preencha duas vezes o formulário de inscrição, será considerado apenas 

o último envio após verificação de hora e data dentro do prazo estabelecido neste edital. Todos 

os dados disponibilizados/enviados, em inscrição anterior à mais recente, serão 

eliminados/desconsiderados. 

https://goo.gl/forms/iDrfept1Ait6Qcv52
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4.3. O candidato deverá, no momento da inscrição, preencher as informações solicitadas no 

formulário eletrônico de inscrição e realizar upload de arquivo com a documentação descrita 

abaixo, em um arquivo único no formato PDF, contendo frente e verso (quando houver). Não 

será aceita documentação incompleta e nem em outro formato diverso do PDF; a inobservância 

no envio de qualquer uma das exigências documentais, abaixo, acarretará na imediata 

eliminação do candidato: 

a) Registro Geral de Identificação; 

b) Cadastro de Pessoa Física (CPF); 

c) Comprovação da formação exigida (Diploma de Graduação, Certificado de Especialização, 

Diploma de Mestrado e/ou Diploma de Doutor); 

d) Comprovação de experiência no magistério superior de no mínimo 01 (um) ano. A 

comprovação de docência deve ser realizada por meio de declaração autenticada ou registro de 

trabalho em carteira profissional (CTPS) com folha de rosto contendo dados e foto do 

candidato. As declarações devem vir em papel timbrado da Instituição declarante, apresentando 

o NOME do (a) candidato (a), a função de PROFESSOR DE ENSINO SUPERIOR ou TUTOR 

DE DISCIPLINAS DO ENSINO SUPERIOR, a relação das disciplinas ministradas, data de 

início e data final de cada disciplina. Serão aceitos, ainda, contracheques que tragam a data de 

início do efetivo trabalho docente de ensino superior do (a) candidato (a) se o(a) mesmo(a) 

estiver vinculado à instituição emitente do documento. Este deverá apresentar a data do mês 

corrente coincidente com o período da seleção ou, no máximo, do mês anterior à mesma. 

e) Se servidor público da UNILAB ou de outra instituição pública de ensino superior, apresentar 

declaração de vínculo; 

f) Currículo Lattes (link do currículo para acesso na plataforma do CNPq); 

g) Anexo II preenchido pelo Candidato; 

h) Documentos comprobatórios para a análise de títulos, de acordo com o Anexo II. 

4.4. A documentação que não estiver legível não será considerada para efeitos de pontuação na 

prova de títulos. 

4.5. As informações que não estiverem devidamente comprovadas não serão consideradas para 

efeitos de pontuação na prova de títulos. 

4.6. O candidato que não apresentar a documentação exigida será eliminado do processo 

seletivo. 

4.7. Não será aceita, em qualquer hipótese, a realização de entrega ou juntada de documentos 

após a confirmação da inscrição. 
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4.8. A comissão de seleção deste edital não se responsabilizará pelas inscrições realizadas fora 

dos prazos ou que não respeitem a ordem e as etapas do processo seletivo, de modo a 

comprometer a finalização da inscrição via sistema. 

 

5. ETAPAS DO PROCESSO, CLASSIFICAÇÃO E CRITÉRIOS DE DESEMPATE 

5.1 A seleção dos candidatos para cada uma das disciplinas, será de acordo com os seguintes 

critérios: 

5.1.1. Critérios obrigatórios: 

● Pertencer ao público-alvo destacado no item 1. 

5.1.2. Critério classificatório e desempate: 

● Possuir diploma de doutorado: 30 pontos; 

● Possuir diploma de mestrado: 20 pontos; 

● Possuir diploma de especialização: 10 pontos; 

● Possuir experiência docente de nível superior na modalidade a distância ou presencial: 30 pontos; 
● Cursos de formação: 30 Pontos; 
● Se houver empate entre os candidatos, os critérios de desempate serão, nessa ordem: 

○ Maior idade; 

○ Maior tempo de experiência como docente do ensino superior; 

○ Maior tempo de experiência como servidor público. 
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6. RECURSOS 

 

6.1 Será facultado ao candidato apresentar recursos devidamente fundamentados nas datas 

estabelecidas conforme cronograma do item 8. 

6.2 Os recursos deverão ser interpostos no e-mail: selecaoiead@unilab.edu.br, sempre da 00:00 às 

23:59 obedecendo às datas estabelecidas no cronograma do item 8. 

6.3. O candidato deverá utilizar-se de linguagem clara, consistente e objetiva em seu pleito. Os 

recursos que sejam inconsistentes ou que desrespeitem a comissão serão indeferidos. 

6.4. Não serão aceitos, em nenhuma hipótese, pedidos de revisão de recurso ou recurso de recurso. 

 
 

7. CONVOCAÇÃO 

7.1. Caso classificado, o candidato deverá apresentar, quando convocado para atuar: 

a) Ficha de cadastramento e Termo de Adesão, conforme anexo da Resolução Unilab/Consuni  n° 

19/2015, de 06 de novembro de 2015. 

b) Quando lotado na disciplina deverá entregar matriz de planejamento a ser aprovada pela 

coordenação do curso e setor de material didático.  

7.2. O Professor Formador Voluntário que não atuar no decorrer da primeira semana da 

disciplina do módulo ou não atender às exigências deste edital ou normativas da IEAD/Unilab 

e ainda do Curso de Bacharelado em Administração Pública Ead, será automaticamente 

desvinculado, sem direito a recebimento de declaração de atuação, e substituído pelo próximo 

Professor Formador Voluntário do quadro de reserva. 

 

 
8. CRONOGRAMA 

 

PRIMEIRA ETAPA DATA 

Divulgação do Edital 26/07/2021 

Recebimento das Inscrições através do link: 

https://forms.gle/1YxN7cco4yPLhzMh7  

 

27/07/2021 a 

02/08/2021 

Divulgação do Resultado Parcial das Inscrições 

Deferidas e Indeferidas 

06/08/2021 

mailto:selecaoiead@unilab.edu.br
mailto:selecaoiead@unilab.edu.br
https://forms.gle/1YxN7cco4yPLhzMh7
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Recurso ao Resultado Parcial das Inscrições 

Deferidas e Indeferidas (De 00:00 às 23:59, no e-mail: 

selecaoiead@unilab.edu.br) 

06/08/2021 a 

10/08/2021 

Divulgação do Resultado Parcial das Inscrições 11/08/2021 

Resultado Parcial da Análise Curricular  16/08/2021 

Recurso ao Resultado Parcial das Análise Curricular  

(De 00:00 às 23:59, no e-mail: 

selecaoiead@unilab.edu.br) 

16/08/2021 a 

18/08/2021 

Resultado final  19/08/2021 

 

 

9. DISPOSIÇÕES GERAIS 

As atividades exercidas pelos professores voluntários, durante o acompanhamento da 

disciplina, não serão remuneradas e não implicará em vínculo empregatício de qualquer 

natureza. 

9.1. A inscrição implica, automaticamente, o conhecimento e a tácita aceitação das condições 

estabelecidas pelo IEAD - UNILAB nesta Chamada Pública, das quais o candidato ou seu 

representante legal não poderão, em hipótese alguma, alegar desconhecimento. 

9.2. São de inteira responsabilidade dos candidatos as informações prestadas no ato da inscrição 

e serão anuladas, a qualquer tempo, as inscrições que não obedeçam às determinações contidas 

nesta Chamada Pública. 

9.3 O IEAD não se responsabilizará por solicitação de inscrição não efetivada por motivos 

alheios à sua vontade. 

9.4. Informações adicionais poderão ser obtidas pelo endereço eletrônico 

selecaoiead@unilab.edu.br desde que o número deste edital seja informado no título do email. 
 

 

Redenção,  26 de Julho de 2021. 

 
 

Antônio Manoel Ribeiro de Almeida 

Diretor do Instituto de Educação a Distância 

mailto:selecaoiead@unilab.edu.br
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ANEXO I 

FORMAÇÃO ACADÊMICA NECESSÁRIA AOS CANDIDATOS 

 

DISCIPLINA FORMAÇÃO ACADÊMICA 

Administração Estratégica Bacharelado em Administração ou Administração 

Pública 

Auditoria e Controladoria Bacharelado em Contabilidade ou Administração ou 

Administração Pública 

Ciência Política Bacharelado em Ciências Sociais ou Direito 

Contabilidade Geral Bacharelado em Contabilidade ou Administração ou 

Administração Pública 

Contabilidade Pública Bacharelado em Contabilidade ou Administração ou 

Administração Pública 

Direito Administrativo Bacharelado em Direito ou Administração ou 

Administração Pública 

Direito Empresarial Bacharelado em Direito ou Administração ou 

Administração Pública 

Economia Brasileira Bacharelado em Economia ou Administração ou 

Administração Pública 

Elaboração e Gestão de Projetos Bacharelado em Administração ou Administração 

Pública 

Empreendedorismo Governamental Bacharelado em Administração ou Administração 

Pública 

Gestão de Redes de Cooperação na 

Esfera Pública 

Bacharelado em Administração ou Administração 

Pública 

Licitação, Contratos e Convênios Bacharelado em Direito ou Administração Pública 
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Estatística Aplicada à Administração Bacharelado em Estatística ou Economia ou 

Administração ou Administração Pública 

Filosofia e Ética Licenciatura em Filosofia ou Licenciatura em Ciências 

Sociais ou Bacharelado em Sociologia ou Administração 

ou Administração Pública 

Gestão Ambiental e Sustentabilidade Bacharelado em Engenharia Ambiental ou Tecnólogo em 

Meio Ambiente ou Bacharelado em Administração ou 

Administração Pública 

Gestão da Regulação Bacharelado em Administração ou Administração 

Pública ou Direito ou Economia 

Gestão de Operações e Logística I Bacharelado em Administração ou Administração 

Pública ou Contabilidade ou Engenharia de Produção ou 

Logística 

Gestão de Operações e Logística II Bacharelado em Administração ou Administração 

Pública ou Contabilidade ou Engenharia de Produção ou 

Logística 

Gestão de Pessoas no Setor Público Bacharelado em Psicologia ou Gestão de Pessoas ou 

Bacharelado em Administração ou Administração Pública 

Informática para Administradores Graduação no campo de Tecnologias da Informação ou 

Administração ou Administração Pública 

Instituições de Direito Público e 

Privado 

Bacharelado em Direito ou Bacharelado em 

Administração ou Administração Pública 

Introdução à EAD Bacharelado em Ciência da Computação, ou áreas afins 

ou Licenciatura em Pedagogia ou áreas afins. 

Introdução à Economia Bacharelado em Economia ou Administração ou 

Administração Pública 

Direito e Legislação Tributária Bacharelado em Direito ou Bacharelado em 

Administração ou Administração Pública 
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Leitura e Produção Textual Licenciatura em Letras (Português) 

Macroeconomia Bacharelado em Economia ou Bacharelado em 

Administração ou Administração Pública 

Matemática Básica Licenciatura em Matemática ou Economia ou 

Contabilidade ou Engenharias ou Ciência da Computação 

Matemática Financeira e Análise de 

Investimentos 

Licenciatura em Matemática ou Estatística ou 

Bacharelado em Administração ou Administração Pública 

ou Economia ou Contabilidade 

Metodologia de Estudo e de Pesquisa 

em Administração 

Bacharelado em Administração ou Administração 

Pública 

Negociação e Arbitragem Bacharelado em Direito ou Administração ou 

Administração Pública 

Orçamento Público Bacharelado em Administração ou Administração 

Pública ou Economia ou Contabilidade 

Planejamento e Programação na 

Adm. Pública 

Bacharelado em Administração ou Administração 

Pública ou Economia ou Contabilidade 

Políticas Públicas e Sociedade Bacharelado em Direito ou Administração ou 

Administração Pública ou Ciências Sociais 

Organização, Processos e Tomada 

Decisão 

Bacharelado em Administração ou Administração 

Pública ou Economia 

Orientação de Monografia Bacharelado em Administração ou Administração Pública 

ou Economia ou Contabilidade ou Engenharia de 

Produção ou Logística ou Psicologia ou Direito ou 

Graduação no campo de Tecnologias da Informação, a 

depender do tema da monografia a ser orientada 

Psicologia Organizacional Bacharelado em Psicologia ou Administração ou 

Administração Pública 
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Redação Oficial Licenciatura em Letras (Português) 

Relações Internacionais Bacharelado em Economia ou Sociologia ou 

Administração ou Administração Pública 

Seminário Integrador Bacharelado em Administração ou Administração 

Pública 

Seminário Temático I Bacharelado em Administração ou Administração 

Pública 

Seminário Temático II Bacharelado em Administração ou Administração 

Pública 

Seminário Temático III Bacharelado em Administração ou Administração 

Pública 

Seminário Temático I na LFE I / LFE 

II/ LFE III 

Bacharelado em Administração ou Administração 

Pública 

Seminário Temático II na LFE I / 

LFE II/ LFE III 

Bacharelado em Administração ou Administração 

Pública 

Seminário Temático III na LFE I / 

LFE II/ LFE III 

Bacharelado em Administração ou Administração 

Pública 

Seminário Temático IV na LFE I / 

LFE II/ LFE III 

Bacharelado em Administração ou Administração 

Pública 

Sistemas de Informação e 

Comunicação no Setor Público 

Graduação no campo de Tecnologias da Informação ou 

Engenharias ou Ciência da Computação ou Bacharelado 

em Administração 

Sociologia Organizacional Licenciatura em Sociologia ou Bacharelado em 

Administração ou Administração Pública 

Tecnologia e Inovação Graduação no campo de Tecnologias da Informação ou 

Economia ou Engenharias ou Ciência da Computação 
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Teoria das Finanças Públicas Bacharelado em Economia ou Administração ou 

Administração Pública 

Teorias da Administração I Bacharelado em Administração ou Administração 

Pública 

Teorias da Administração II Bacharelado em Administração ou Administração 

Pública 

Teorias da Administração Pública Bacharelado em Administração ou Administração 

Pública 
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ANEXO II 

AVALIAÇÃO DE TÍTULOS 

 
Nome do candidato (a):    

 

1) Análise Curricular (1ª Etapa) 

Obs: A pontuação por item que possuir mais de uma descrição serão cumulativas. Deste modo o candidato 

deverá assinalar todos os itens que possuir comprovação. 

DOCUMENTOS DESCRIÇÃO PONTUAÇÃO 

UNITÁRIA 

PONTUAÇÃO 

TOTAL A SER 

INSERIDA 

PELO 

CANDIDATO(A) 

Comprovante  de 

experiência docente 

superior. (Mínimo de 1 

ano para quem tem 

mestrado/doutorado e 3 

anos para os demais) 

- Documentação 

Obrigatória 

 

Formação Desejada - 
-  

Titulação - Máximo de 60 

Pontos 

Doutorado 30 pontos por 

Doutorado na 

área 

 

Mestrado 20 pontos por 

Mestrado na 

área 

 

Lato Sensu 10 pontos por 

Curso na Área 
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Experiência docente de 

nível superior na 

modalidade a distância ou 

presencial - Máximo de 

300 Pontos 

Docente no curso de 

graduação ou 

pós-graduação a 

distância 

20 pontos por 

período (mínimo 

de seis meses) 

 

Docente no curso de 

graduação ou 

pós-graduação presencial 

10 pontos por 

período (mínimo 

de seis meses) 

 

Cursos de formação - 

Máximo de 30 Pontos 

Cursos de Formação 

Docente em EaD, com 

carga horária mínima de 

30h 

10 pontos (por 

curso) 

 

Cursos voltados para a 

EaD, com carga horária 

mínima de 30h 

10 pontos (por 

curso) 

 

TOTAL DA PONTUAÇÃO 

(A SER PREENCHIDA PELO CANDIDATO) 

 



Ministério da Educação 

Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro- 

Brasileira – UNILAB 

Instituto de Educação a Distância - IEAD 

Processo seletivo simplificado para seleção de professores formadores voluntários, para 

cadastro de reserva, para o curso de Bacharelado em Administração Pública, na 

modalidade a distância do Sistema UAB, ofertados pela UNILAB - Edital IEAD – 

007/2021 

 

 

ANEXO III 

ENDEREÇOS DOS POLOS DE APOIO PRESENCIAL 
 

 

 

Polo de Redenção – CE 

Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira –  

R. José Franco de Oliveira, s/n, Zona rural, CEP: 62.790-000 – Redenção 

– CE. Sala 201, Bloco B – Campus das Auroras 

Polo Piquet Carneiro – CE 

Rua Zacarias Pinheiro da Silva, s/n – Centro Piquet Carneiro/CE 

Polo de Limoeiro do Norte – CE 

Rua Jose Hamilton de Oliveira, 160 - Santa Luzia Limoeiro do Norte/CE 

Polo de São Francisco do Conde – BA 

Rua dos Cemitérios, S/N Escola CEJAL – Centro - São Francisco do 

Conde/BA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


