MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC
PROGRAMA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL
Seleção de Professor-pesquisador-conteudista para atuar nas dependências da UFABC

Programa Anual de Capacitação Continuada da UAB/CAPES para a UFABC
Modalidade: Educação a Distância
Edital UAB/UFABC 001/2012 - Processo Seletivo de Professor Pesquisador Conteudista - PACC

A UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC, em parceria com o Programa Universidade Aberta do Brasil UAB, torna pública a seleção de professor para o PACC: Programa Anual de Capacitação Continuada da
UAB/CAPES para a UFABC, que será regido especialmente pelo presente edital, pelas Leis 11.273/2006
e 11.502/2007, pela Resolução CD/FNDE Nº 26, de 5 de junho de 2009, alterada pela Resolução
CD/FNDE nº 8 de 30 de abril de 2010 e disciplinadas pela portaria conjunta CAPES/CNPQ Nº 01, de
dezembro de 2007.
1. DA FUNÇÃO
1.1. Função: Professor Pesquisador Conteudista.
1.2. Descrição das Atividades: Professor pesquisador conteudista para as atividades do PACC:
Programa Anual de Capacitação Continuada da UAB/CAPES para a UFABC - Modalidade a
Distância.
1.3. Carga horária: 40 (quarenta) horas semanais.
1.4. Local de atuação: nas dependências da UFABC.
1.5. Número de vagas: 4 (quatro), podendo ser expandido conforme disponibilização de recurso.
1.6. Período: até abril de 2013 (podendo ser prorrogado).

2. DAS ATIVIDADES
O candidato selecionado para atuar como professor pesquisador conteudista deverá, entre outras,
realizar as seguintes atividades:
a) Auxiliar a equipe da UAB da UFABC na criação e desenvolvimento de materiais multimídia,
produção e edição de multimídia, videoaulas, vinhetas e spots, testes e avaliação dos conteúdos
didático-pedagógicos relacionados com a atuação da equipe da UAB e da UFABC para
capacitação dos docentes, tutores, funcionários e dos próprios membros da equipe.
b) Elaborar e entregar os conteúdos dos módulos desenvolvidos ao longo do curso no prazo
determinado.
c) Adequar conteúdos, materiais didáticos, mídias e bibliografia utilizados para o desenvolvimento
do curso na linguagem da modalidade a distância.
d) Realizar a revisão de linguagem do material didático desenvolvido para a modalidade a distância.
e) Adequar e disponibilizar, para o coordenador de curso, o material didático nas diversas mídias.
f)

Participar e/ou atuar nas atividades de capacitação desenvolvidas na Instituição de Ensino.

g) Participar de grupo de trabalho para a produção de materiais didáticos para a modalidade a
distância.
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h) Desenvolver pesquisa de acompanhamento das atividades de ensino desenvolvidas nos cursos
na modalidade a distância.
i)

Acompanhar o desenvolvimento teórico-metodológico dos cursos e atividades relacionadas com a
atuação da equipe de capacitação da UAB da UFABC.

j)

Atender e orientar regularmente os docentes, professores-pesquisadores, estagiários e tutores
nas questões teórico-metodológicas durante o desenvolvimento de conteúdos dos materiais
didáticos dos cursos relacionados com as atividades de capacitação da UAB da UFABC (entre
elas as do PACC).

k) Analisar e relatar a eficiência dos conteúdos multimídia desenvolvidos e aplicados nas
respectivas disciplinas relacionadas com as atividades da equipe de capacitação da UAB da
UFABC.
l)

Acompanhar as atividades dos designers instrucionais de modo a contribuir com o
desenvolvimento de conteúdos e materiais instrucionais.

m) Elaborar relatórios semestrais no âmbito de suas atribuições, para encaminhamento à
DED/CAPES/MEC, ou quando solicitado.
n) Outras atividades relacionadas à preparação e apoio dos professores, tutores e funcionários da
UFABC para a promoção de atividades virtuais na modalidade a distância ou presencial de
qualidade.

3. DO PERFIL DOS CANDIDATOS
Os candidatos à função de professor pesquisador conteudista deverão ter o seguinte perfil:
3.1. Requisitos exigidos:
 Estar vinculado ao setor público, ser aluno de programa de pós-graduação de IES pública ou
possuir outro tipo de vínculo com a IES de atuação (UFABC), como, por exemplo, ser professor
voluntário, assistente ou similar.
 Ter experiência comprovada de no mínimo um ano no magistério superior OU a formação OU a
vinculação ao programa de pós-graduação de mestrado ou doutorado.
 Não receber bolsa de qualquer programa de fomento.
 Ter disponibilidade para participar de entrevistas e atividades de capacitação nas
dependências da UFABC;
 Ter habilidade para desenvolvimento de materiais multimídia.
 Ter disponibilidade para realizar atividades inerentes à função de Professor Pesquisador
Conteudista de no mínimo quarenta horas por semana nos dias úteis, nas dependências da
UFABC;
3.2. Requisitos desejáveis:
 Ter experiência no desenvolvimento de roteiros para materiais multimídia.
 Ter experiência na produção e edição de vídeos para web.
 Ter conhecimento sobre o funcionamento de um estúdio de TV (câmera, iluminação, áudio).
 Ter experiência com a criação, desenvolvimento, implementação ou docência de cursos a
distância no magistério superior.
 Ter experiência no desenvolvimento de materiais multimídia para atividades de aprendizagem;
 Ter experiência como aluno, tutor, revisor ou designer instrucional no ambiente virtual Tidia.
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4. DA BOLSA
O professor pesquisador conteudista selecionado, com experiência entre no mínimo um ano e até três
anos no magistério superior, ou a formação ou a vinculação em programa de pós-graduação de
mestrado ou doutorado, fará jus a uma bolsa de professor pesquisador no valor de R$ 1.100,00 (mil e
cem reais) mensais. Caso o professor pesquisador selecionado tenha três ou mais anos de magistério
no ensino superior a bolsa será de R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais) mensais.
A atuação na função de professor pesquisador conteudista não é caracterizada como vínculo
empregatício. O professor pesquisador conteudista deverá continuar no projeto durante o período
previsto para tal enquanto apresentar bom desempenho, podendo ser mantido por mais tempo em
função da disponibilidade de recursos e a critério do coordenador do PACC.
O pagamento das bolsas será realizado diretamente pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal
de Nível Superior – CAPES em uma conta especial para este fim. Não é permitido o acúmulo de bolsa
de qualquer programa de fomento.
5. DA INSCRIÇÃO
O candidato deverá preencher a ficha de inscrição e o formulário da CAPES disponíveis em
http://uab.ufabc.edu.br, bem como enviar para seletivo.ead@ufabc.edu.br até as 10h do dia 18/06/2012
os seguintes documentos digitalizados:
 Formulário da CAPES preenchido;
 Comprovante(s) de ao menos 1 (um) dos itens abaixo:
- Experiência de no mínimo um ano no magistério do ensino superior; OU
- Formação em pós-graduação de mestrado ou doutorado; OU
- Vínculo a programa de pós-graduação de mestrado ou doutorado.
 Demais documentos que comprovem os requisitos desejáveis e pelos quais será pontuado.
A inscrição será confirmada pela Pró-Reitoria de Extensão, por e-mail até as 18h do dia 19/06/2012.
6. DA SELEÇÃO
Primeira etapa: esta etapa da seleção será realizada através de análise dos documentos
digitalizados e enviados, e pontuará o candidato conforme a tabela abaixo. Serão aprovados os mais
bem pontuados até o limite do dobro de vagas disponíveis. A divulgação dos aprovados desta etapa será
no dia 21/06/2012.
REQUISITOS
Ter experiência no desenvolvimento de roteiros para materiais multimídia.
Ter experiência na produção e edição de vídeos para web.
Ter conhecimento sobre o funcionamento de um estúdio de TV (câmera, iluminação, áudio).
Ter experiência com a criação, desenvolvimento, implementação ou docência de cursos a
distância no magistério superior.
Ter experiência no desenvolvimento de materiais multimídia para atividades de aprendizagem
Ter experiência como aluno, tutor, revisor ou designer instrucional no ambiente virtual Tidia.

Pontos
5
5
5
3
3
2

Segunda etapa: Análise de portfólio: 26/06/2012 entre 8h e 16h. Nesse dia os candidatos aprovados
na fase anterior terão 15 minutos para apresentar seu portfólio, comprovando as atividades descritas na
ficha de inscrição e que o habilitam a receber bolsa de acordo com as respectivas leis citadas acima.
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Terceira etapa: Prova escrita: dia 26/06/2012, entre 16h e 18h. Prova escrita de conhecimento
específico de roteirização, produção e edição de vídeo. Serão considerados aprovados os que obtiverem
notas acima de 70. Em caso de empate, serão selecionados os que obtiveram maior média composta de
todas as etapas. A divulgação dos selecionados desta etapa será até o dia 28/06/2012.
Formalização da função de Professor Pesquisador: no dia 02/07/2012, até 12h, os candidatos aprovados
melhor classificados, para atender as exigências legais, deverão comparecer à Pró-Reitoria de Extensão
a fim de:
 Assinar o formulário da CAPES;
 Assinar o termo de Cessão de Direitos Autorais;
Banco de reservas: os demais aprovados ficarão em banco de reserva para possíveis novas chamadas
até o prazo de um ano ou se prorrogado pela Coordenação da UAB.
Os professores pesquisadores conteudistas em banco de reserva poderão ser reaproveitados para
outras vagas neste ou em outros projetos ou cursos da UFABC, de acordo com a conveniência destes
projetos ou cursos.
7. DO INICIO DAS ATIVIDADES
Os candidatos aprovados iniciarão suas atividades, nas dependências da UFABC, no dia 02/07/2012,
às 13h.
8. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Os casos omissos e/ou inconsistentes neste edital serão resolvidos pela Coordenação da UAB da
UFABC.
Endereço da Pró-Reitoria de Extensão: Rua Catequese, 242, 8º andar - Bairro Jardim - Santo André.

HELIO WALDMAN
Reitor / UFABC
Decreto da Presidência da República de 26/01/2010
D.O.U. Nº 18, 27/01/2010

08/03/2012 - p. 4

