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EDITAL nº 01/PPGPD/2016 - PROCESSO SELETIVO DE BOLSISTAS 

MESTRADO PROFISSIONAL EM DIREITO 
 

O Programa de Pós-Graduação em Direito Profissional em conjunto com a Fundação 

José Artur Boiteux (FUNJAB) torna pública a abertura das inscrições e as normas que 

regerão o processo seletivo simplificado para a contratação de BOLSISTA QUE ATUARÁ 

COMO TUTOR PRESENCIAL do curso Mestrado Profissional em Direito, realizado pela 

Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) e Tribunal de Justiça de Santa Catarina 

(TJSC), com apoio da FUNJAB. 

 

1 DA ESPECIFICAÇÃO 

1.1 DO TUTOR 

1.1.1 DO LOCAL DE ATUAÇÃO 

O tutor atuará na secretaria do Curso do Mestrado Profissional em Direito, localizado 

no Centro de Ciências Jurídica/UFSC, 2º andar, sala 216, conforme disposto no item 4.  

 

1.1.2 DAS ATRIBUIÇÕES DO TUTOR  

O tutor orienta os alunos, sanando suas dúvidas e acompanhando as atividades 

propostas por meio do Ambiente Virtual de Ensino e Aprendizagem (AVEA) e por e-

mail. Tendo como atribuições gerais as especificadas a seguir. 

I - Acompanhar os alunos durante o período de desenvolvimento do curso; 

II - Fazer a intermediação entre os estudantes e os professores, orientando os 

alunos, sanando suas dúvidas; 

III - Auxiliar o aluno na compreensão dos objetivos do curso, de sua 

estruturação, da metodologia de educação; 

IV - Conhecer o Projeto Pedagógico do Curso, sua organização, estrutura e 

funcionamento, o material didático; 

V - Orientar os alunos em relação aos assuntos acadêmicos (matrículas, 

informações do curso, organização de grupos de estudos, controles 

acadêmicos, assistência no uso das tecnologias utilizadas); 

VI - Participar de reuniões periódicas, sempre que solicitado pela supervisão de 

tutoria, com horários e data variáveis a serem definidas de comum acordo.  
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2 DOS REQUISITOS 

2.1 DO TUTOR  

É requisito para o preenchimento da vaga, serem os candidatos, alunos do curso de 

Administração regularmente matriculados na UFSC; 

 

3 DA VAGAS 

Para este Processo Seletivo Simplificado está disponibilizada até (1) vaga para tutor 

presencial. 

 

4 DA CARGA HORÁRIA E REMUNERAÇÃO 

4.1 DA CARGA HORÁRIA 

A carga horária será de 30 horas semanais, no período vespertino, das 12h às 18h. 

 

4.2 DA REMUNERAÇÃO 

O valor da bolsa para tutor presencial é de R$ 1.000,00 (um mil reais) mensais. 

 

5 DAS INSCRIÇÕES 

5.1 DA DATA E HORÁRIO 

As inscrições deverão realizar-se no período compreendido entre os dias 03 a 09 de 

novembro de 2016. 

Horário das 9:00 às 11:30 e das 14:30 às 17:30 horas. 

 

5.2 DO LOCAL 

Os candidatos a tutor efetuarão suas inscrições pessoalmente na sede da FUNJAB, no 

prédio do Centro de Ciências Jurídicas (CCJ) da UFSC, Campus Universitário, Bairro 

Trindade, Sala 216, 2º Andar, em Florianópolis/SC. 

 

6 DA SELEÇÃO 

6.1 DA DOCUMENTAÇÃO 

Os candidatos às vagas deverão apresentar pedido de inscrição com nome, endereço, 

telefone e e-mail, juntando atestado de matrícula do semestre vigente, cópia da 

carteira de identidade e Currículo Lattes atualizado. 

 

6.2 DA SELEÇÃO DE CURRÍCULOS 

Serão selecionados para atuar como tutor o candidato que atender o que está 

estabelecido do item 2 deste Edital e que apresentarem adequação com o perfil 

acadêmico desejado, tendo preferência aqueles que possuam experiência na atividade 
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a ser desempenhada, considerando a análise do currículo do candidato e histórico 

escolar da graduação 

 

6.3 DAS ENTREVISTAS 

Poderá, a critério da coordenação do curso, ser realizada entrevista com os candidatos, 

a fim de conhecer o seu perfil acadêmico e verificar sua afinidade com o tema objeto 

do projeto no qual a tutoria será desempenhadas. As datas e horários da entrevista de 

cada candidato serão comunicadas diretamente aos candidatos logo após o término 

das inscrições e serão realizadas nas dependências da UFSC. 

 

7 DOS RESULTADOS 

Os resultados serão divulgados no site da FUNJAB e do PPGPD até às 18 horas do dia 

11 de novembro de 2016. 

 

8 DO DESLIGAMENTO DO VÍNCULO 

Caso o candidato aprovado para atuar como tutor não desempenhe as atividades de 

sua competência, será automaticamente desvinculado da atividade e seu termo de 

compromisso será rescindido. 

 

9 DOS CASOS OMISSOS 

As questões decorrentes da execução deste Instrumento serão dirimidas 

administrativamente pela coordenação do curso. Dúvidas poderão ser sanadas pelo 

telefone (048) 3233-0390. 

 

Florianópolis, 01 de novembro de 2016. 

 

 

(ORIGINAL ASSSINADO E ARQUIVADO NA SECRETARIA) 

 

Prof. Orides Mezzaroba 

Coordenador do Projeto 


