
 
 
 
 
 
 

MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE 
INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE 

DIRETORIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E LOGÍSTICA 
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO DE PESSOAS 

ACADEBio 

 

EDITAL  

SELEÇÃO DE TUTORES(AS) PARA O CURSO TUTORIA EM EAD 

 

1. OBJETO 

Este Edital tem o objetivo de selecionar tutores(as) para o Curso Tutoria em EaD, que será realizado no período 

de 03 de maio a 27 de junho de 2022, na modalidade a distância, por meio do Ambiente Virtual de 

Aprendizagem – AVA do ICMBio. 

2. PÚBLICO ALVO  

Servidores(as) ativos(as) do ICMBio concluíntes do Curso de Tutoria em EaD/ICMBio. 

 

3. VAGAS 

Serão ofertadas 02 (duas) vagas para tutores(as) do Curso Tutoria em EaD.  

 

4. CRONOGRAMA 

 

4.1 Inscrição: 18 a 24/04/2022 

4.2 Seleção dos Tutores(as): 25/04/2022 

4.3 Divulgação dos selecionados: 26/04/2022 

4.4 Período de dedicação à tutoria: 03/05 a 27/06/2022 

4.5 Reuniões com a Coordenação Técnica do Curso: 27/04 (15h) e 30/06/22 (15h) 

4.6 Período de realização do Curso de Tutoria em EaD: 03/05 a 27/06/2022 

 

OBS: Para saber mais sobre o Curso Tutoria em EaD, acesse AQUI o Edital do curso.  

 

5. ATIVIDADES E ATRIBUIÇÕES DO TUTOR(A) 

 

5.1 Os tutores(as) selecionados(as) atuarão na mediação do processo de ensino-aprendizagem e suporte 

pedagógico ao Curso Tutoria em EaD, mediante o acompanhamento dos educandos durante o curso, 

interação nos fóruns de apresentação, dúvidas e sugestões, monitoramento dos acessos, mediação da 

aprendizagem, avaliação de atividades, elaboração de feedback, quando couber, e geração de relatórios. 

5.2 As atividades de tutoria serão desenvolvidas ao longo dos 3 (três) módulos do curso, conforme 

detalhado no Anexo 1 desse Edital.  

5.3 Os tutores(as) deverão estar disponíveis para as atividades de tutoria do curso durante o período de 

03/05 a 27/06/2022, sendo que haverá aulas síncronas dias 04/05 e 03/06, das 15 às 17h, e 20/06 e 

22/06, das 09 às 11h. 

https://ava.icmbio.gov.br/pluginfile.php/33067/mod_resource/content/1/Edital%20Tutoria%202022.pdf


5.4 Os tutores(as) deverão participar de reunião de alinhamento, antes do início do curso, dia 27/04 (em 

virtude de reunião orientativa). Haverá aulas síncronas dias 04/05 e 03/06, das 15 às 17h, 20 e 22/06, 

das 09 às 11h e reunião de finalização e avaliação do processo do curso, após encerramento da turma, 

em 30/06 (ações pós curso) 

5.5 A carga horária total da tutoria será de 16 horas, distribuídas entre os 2 tutores(as), de acordo com 

planejamento a ser realizado pela coordenação técnica do curso, após concluído o processo de seleção. 

5.6 Os tutores(as) poderão solicitar pagamento de gratificação por encargo de curso, conforme o disposto 

na Portaria nº 09/2014 e nos procedimentos definidos pelo SEGEDU/ACADEBio. 

5.7 Os tutores(as) contarão com a supervisão e suporte da coordenação técnica do curso. 

5.8 Os tutores(as) deverão cumprir a atribuições definidas no Check list da tutoria (Anexo 2), conforme 

acordado na reunião de coordenação antes do curso. 

5.9 Os tutores(as) deverão ler o material do curso antes do seu início para se inteirar do conteúdo e 

atividades (Manual do Tutor, Plano de Curso, Módulos, Exercícios, Avaliações, Plano de Estudos, Guia 

do Aprendiz, dentre outros). 

5.10 Os tutores(as) deverão navegar pela página do curso para se familiarizar com o AVA e sua estrutura, 

antes do início do curso.  

5.11 Os tutores(as) deverão preencher e assinar o Plano de Tutoria e o Termo de Compromisso e 

Responsabilidade de Tutoria. 

5.12 Os tutores(as) deverão finalizar o Relatório de Atividades de Tutoria com todas as atividades realizadas 

ao longo do curso e encaminhar para aprovação da coordenação do curso. 

5.13 Os tutores(as) deverão preencher a Avaliação de Reação dos Tutores(as).  

 

6. INSCRIÇÕES 

 

6.1 As inscrições deverão ser feitas exclusivamente no Formulário de Inscrição, até o 

dia 24/04/2022. Clique AQUI para acessar o formulário de inscrição. 

6.2 O candidato deverá declarar, em campo próprio do formulário de inscrição, que:   

6.2.1 NÃO estará afastado por férias, licença-prêmio ou outros impedimentos legais durante o período 

da tutoria; 

6.2.2 CONCLUIU o Curso de Tutoria em EaD/ICMBio, turma de 2020;  

6.2.3 DISPÕE dos recursos tecnológicos necessários para participar das atividades de tutoria 

(computador, notebook, smartphone, tablet ou similares com acesso à internet, câmera, 

microfone e softwares de edição de texto); 

6.2.4 TEM disponibilidade para dedicar-se a atividade de tutoria no período de 03/05 a 27/06/2022 e 

as reuniões de 27/04 e 30/06/2022; e 

6.2.5 Demais informações referentes a formação e experiência pedagógica. 

 

7. CRITÉRIOS DE SELEÇÃO  

7.1 Critérios Eliminatórios: serão considerados inaptos para seleção os candidatos que se enquadrarem em 

uma ou mais situações abaixo: 

7.1.1. NÃO ter efetuado a inscrição de acordo com os prazos e orientações contidas no presente Edital. 

7.1.2. Ter declarado, em campo próprio do formulário de inscrição, que:  

• ESTARÁ afastado por férias, licença prêmio ou outros impedimentos legais durante o período 

da tutoria; 

• NÃO concluiu o Curso de Tutoria em EaD/ICMBio; 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=VitOwbzFvUOtnECM9sw1YB2mtLaJJptOhs41TVemF2JUMkg2TTJVSzlaU0hUT0pOV1ZFOEFIUVUzSy4u


• NÃO dispõe dos recursos tecnológicos necessários para participação nas atividades de tutoria; 

e 

• NÃO tem disponibilidade para dedicar-se a atividade de tutoria no período de 03/05 a 

27/06/2022 e as reuniões de 27/04 e 30/06/2022. 

 

7.2 Critérios Classificatórios: a classificação dos candidatos será feita de acordo com os critérios abaixo, na 

seguinte ordem: 

1º Dispor de conhecimentos básicos e habilidades sobre as funcionalidades do AVA quanto às ações 

necessárias à tutoria (acesso, monitoramento, envio de mensagens e emissão de relatórios) 

2º Ter atuado como tutor(a) em cursos do ICMBio  

3º Ter disponibilidade para atuar como tutor(a) em cursos do ICMBio 

 

7.3 Critérios de Desempate: em caso de empate, serão aplicados os critérios abaixo, na respectiva ordem: 

1º Ter formação na área pedagógica 

2º Ser instrutor do ICMBio portariado  

3º Ter maior tempo de ingresso na instituição 

 

 

8. SELEÇÃO E DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS 

 

8.1 A seleção dos candidatos será feita pela Coordenação do Curso, com apoio do NEAD/ACADEBio, 

considerando os critérios indicados no item 7 deste Edital. 

8.2 A lista de selecionados será divulgada no AVA do ICMBio no dia 26/04/2022. 

8.3 Caso o número de selecionados seja maior que o número de vagas, será publicada, também, uma lista 

de espera. Em caso de desistência, e havendo prazo para os trâmites, os candidatos da lista de espera 

serão convidados a participar como tutor(a) do Curso Tutoria em EaD, seguindo a ordem de classificação. 

 

9. INFORMAÇÕES IMPORTANTES (Portaria nº 09, de 14/02/14).   

 

9.1 Não poderá participar de eventos ensejadores de pagamento da gratificação por encargo de curso o 

servidor afastado das atribuições de seu cargo, em decorrência de afastamentos e licenças legalmente 

instituídos, conforme Art. 26 da Portaria 09/2014. 

9.2 Após a seleção, o SEGEDU encaminhará comunicação à chefia dos servidores selecionados para a 

atividade de tutoria, via processo SEI, e ao receber a informação as chefias deverão:  

9.2.1 Dar ciência ao servidor, colocando-o à disposição da Educação Corporativa para atuação, se o 

servidor selecionado for pertencente ao Quadro de Instrutores;  

9.2.2 Manifestar-se quanto à autorização da participação do servidor e, se favorável, dar ciência ao 

servidor, caso este servidor selecionado não for pertencente ao Quadro de Instrutores.  

9.3 O instrutor/tutor terá o quantitativo de horas/aula sobre o qual poderá receber gratificação definido 

previamente pelo coordenador do curso e em conformidade com o Plano de Curso EaD e Plano de 

Tutoria. 

9.4 As horas trabalhadas em atividades de formação, quando desempenhadas durante a jornada de trabalho 

e requerido o pagamento pelo servidor, deverão ser compensadas no prazo de até um ano após a 

realização da atividade; e  



9.5 Para fins de compensação cada hora/aula ministrada deverá ser compensada por 60 minutos sob a 

aquiescência da chefia imediata;  

9.6 Para fins de compensação ou para qualquer atividade de ensino descrita na Portaria nº 09/14, o servidor 

poderá exceder apenas 2 (duas) horas diárias da jornada diária de trabalho. 

 

CONTATO 

ACADEBio: aline.santo.terceirizada@icmbio.gov.br 

Coordenação do Curso: kamila.oliveira@icmbio.gov.br 

 

       Inscreva-se!!! 


