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Chamada nº 18/2019 

 

Processo Seletivo Simplificado para preenchimento de 30 (trinta) vagas de BOLSISTA DE ENSINO 

no projeto “Prevenção ao uso de álcool e outras drogas no território educacional” – GEREB-001-

FIO-19. 

 

A FIOTEC torna pública a realização de Processo Seletivo Simplificado para preenchimento imediato de 

30 (trinta) bolsas de ensino. 

 

1.IMPEDIMENTO 

 

- Não poderão participar deste processo seletivo profissionais que tiveram vínculo celetista Fiotec há 

menos de 180 dias; 

- Autônomos ou MEI só poderão atuar como bolsistas seis meses após o encerramento do contrato; 

- O candidato não poderá ser aluno do curso para o qual está concorrendo à tutoria; 

 

2. QUANTIDADE E TIPO DE VAGAS 

30 (trinta) bolsas de ensino para tutoria no curso Saúde e Segurança na Escola. As vagas serão 

distribuídas conforme disponibilidade para supervisão presencial, de acordo com o quadro abaixo: 

 

Número de Vagas Dia da Semana Turno 

7 Segunda-feira Noturno 

8 Quarta-feira Manhã 

8 Quinta-feira Manhã 

7 Quinta-feira Noturno 

 

 

3. OBJETIVO DA SELEÇÃO 

Selecionar tutores para a entrega de produtos relacionados ao curso na modalidade EAD, desenvolvido 

no âmbito do Projeto: “Prevenção do uso de álcool e outras drogas no território nacional”.  

 

 

 

4. LOCAL DE ATUAÇÃO 
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Universidade de Brasília / UNB - Instituto de Psicologia / Programa de Pós-Graduação em Psicologia 

Clínica e Cultura/ Programa de Estudos e Atenção às Dependências Químicas –  SCS Quadra 4 - Ed. 

Anápolis, 4º andar - Brasília DF  

 

5. VALOR DA BOLSA 

 

R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais) mensais. 

6. VIGÊNCIA DA BOLSA 

06 (seis) meses, podendo ser prorrogada. 

 

7. REQUISITOS: 

 

7.1. Requisitos Eliminatórios 

 Ser aluno regular de curso de graduação de Psicologia da Universidade de Brasília – UnB; 

 Ter cursado, no mínimo, 7 (sete) semestres letivos completos do curso de graduação; 

 Apresentar Histórico Escolar e Índice de Rendimento Acadêmico (IRA) maior ou igual a 4 
(quatro); 

 Possuir disponibilidade para comparecer às supervisões de acordo com os dias e turnos 
divulgados no item 2 desta chamada. 
 

 

8. ATRIBUIÇÕES GERAIS DOS BOLSISTAS 

 

 Desenvolver atividades de tutoria no curso de aperfeiçoamento na modalidade EAD; 

 Acessar diariamente o ambiente virtual e interagir com os cursistas; 

 Moderar discussões teóricas e práticas nos fóruns de discussão; 

 Motivar os cursistas durante todo o curso; 

 Orientar quanto ao desenvolvimento das atividades do curso; 

 Orientar a elaboração dos projetos de prevenção dos cursistas; 

 Sanar dúvidas sobre conteúdo; 

 Acompanhar, corrigir e lançar as notas e menções das tarefas dos cursistas; 

 Participar das supervisões presenciais semanais e obrigatórias realizadas pela coordenação do 

curso, em dia e horário escolhidos na ficha de inscrição no processo seletivo; 

 Manter o acompanhamento constante e sistematizado no Ambiente Virtual de Aprendizagem junto 

aos cursistas sob sua responsabilidade; 

 Elaborar relatórios de desempenho dos cursistas de sua turma; 

 Escrever de acordo com a norma culta; 

 Ter conhecimento de regras para o uso da Internet;  
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9. DO PROCESSO SELETIVO 

 

O processo seletivo será composto de 04 (quatro) etapas, a saber: 1ª etapa: Inscrição; 2ª etapa: Avaliação 

curricular; 3ª etapa: Curso online; 4° etapa: Seminário Formativo Presencial.  

 

Todas as etapas do processo seletivo deverão ser acompanhadas pelo site da FIOTEC  

www.fiotec.fiocruz.br. 

 

 

9.1 1ª etapa: Inscrição  

 

O candidato deverá preencher o formulário de inscrição disponível no site da Fiotec www.fiotec.fiocruz.br 

e anexar os seguintes documentos atualizados: 

 Currículo lattes. 

 Histórico escolar; 

 Índice de Rendimento Acadêmico - IRA; 

 Declaração de que é participante do Programa de Assistência Estudantil (PAES) - Caso deseje 

concorrer nesse critério de desempate. 

 

 
9.2 2ª etapa: Avaliação Curricular  

Esta etapa será de caráter eliminatório. Serão eliminados desta etapa os candidatos que não atenderem 

aos requisitos obrigatórios. 

A convocação para o curso online será realizada com todos os candidatos que apresentarem os requisitos 

eliminatórios, de acordo com o item 7.1. 

 

9.3. 3ª etapa: Curso Online 

Esta etapa será realizada pela Coordenação do Projeto e terá caráter classificatório e eliminatório, servindo 

a pontuação correspondente para a apuração da classificação final.  

O curso ocorrerá de acordo com o cronograma do Quadro I da chamada, divulgado no site da Fiotec: 

www.fiotec.fiocruz.br. 

 

Serão eliminados do processo seletivo os candidatos que atingirem nota menor que 50 (cinquenta) 

pontos no curso. 

 

9.4. 4ª etapa: Seminário formativo presencial 

Esta etapa será de caráter eliminatório e ocorrerá de acordo com o cronograma do Quadro I da chamada. 

Serão convocados para esta etapa, os 30 primeiros candidatos, de acordo com a ordem de classificação. 

 

10. Resultado Final 
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 A classificação final considerará a nota alcançada no curso online, e se dará em ordem da maior para 
menor pontuação.  
 

É de responsabilidade do candidato acompanhar as etapas do processo seletivo no site da Fiotec 

www.fiotec.fiocruz.br. 

 

Em caso de empate, serão considerados os seguintes critérios: 

- O candidato que tiver maior quantidade de semestres cursados completos como aluno regular de 

Psicologia; 

- O candidato que tiver maior valor do Índice de Rendimento Acadêmico – IRA; 

- O candidato que for aluno participante do Programa de Assistência Estudantil (PAES), por apresentar 

perfil de vulnerabilidade socioeconômica, desde que o documento tenha sido apresentado no ato de 

inscrição; 

- Maior idade do candidato. 

O resultado final será divulgado no site da FIOTEC: www.fiotec.fiocruz.br. 

 

11. Recurso 

O candidato terá direito a recorrer do resultado final desta chamada; 

O recurso deve ser preenchido em formulário online, divulgado no site da Fiotec 

(http://www.fiotec.fiocruz.br), conforme cronograma. Em hipótese alguma serão analisados pedidos 

revisão encaminhados por outro meio ou fora do prazo estabelecido. 

A redação do recurso deverá ser objetiva, clara e cordial, apontando argumento que fundamenta a 

necessidade de revisão do resultado. 

Não serão aceitos pedidos de revisão de recurso. 

 

12.  Comprovação de requisitos e Contratação 

 

 Apresentar, na data da contratação, a comprovação dos requisitos exigidos para a vaga; 

 O candidato deverá apresentar declaração da universidade que comprove possuir os requisitos 

eliminatórios da chamada; 

 A falsificação ou a não entrega dos documentos eliminará o candidato do Processo Seletivo 

Simplificado, anulando-se todos os atos decorrentes da inscrição, sem prejuízo das sanções 

penais aplicáveis; 

 A convocação será realizada através da FIOTEC, mediante e-mail e telefone; 

 O não comparecimento do candidato convocado terá caráter eliminatório; 

 Não será convocado o candidato que deixar de apresentar os documentos ou comprovar 

quaisquer dos requisitos estabelecidos pela Fiotec; 

 Não serão aceitos protocolos dos documentos exigidos; 
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13. Disposições Finais 

 

 O Candidato é responsável pela atualização de suas informações pessoais, endereço residencial 

e e-mail durante a validação desse Processo Seletivo, através do endereço eletrônico 

www.fiotec.fiocruz.br. A não atualização poderá gerar prejuízos ao candidato, sem nenhuma 

responsabilidade para a FIOTEC; 

 A FIOTEC se reserva ao direito de promover as correções que se fizerem necessárias, em 

qualquer fase do Processo Seletivo em razão de atos ou fatos não previstos; 

 Os casos omissos serão resolvidos por uma comissão formada por membros indicados pela 

FIOTEC e pela Coordenação do Projeto; 

 

 
QUADRO I -  ETAPAS E CRONOGRAMA DO PROCESSO SELETIVO 

 

 

  Atividades Datas 

Período de Inscrição (envio de currículos) 
25/06/2019 a 

30/06/2019 

Análise Curricular 01/07/2019 

Divulgação da relação de aprovados para realização do curso online 02/07/2019 

Período de duração do Curso Online 
03/07/2019 a 

14/07/2019 

Divulgação da relação de aprovados para realização do seminário 

formativo presencial 
18/07/2019 

Data de realização do seminário formativo presencial 20/07/2019 

Divulgação do Resultado Final 22/07/2019 

Período de Interposição de Recursos 
23/07/2019 a 

25/07/2019 

Resultado da Interposição de Recursos 26/07/2019 
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