PROCESSO DE SELEÇÃO DE TUTORES
PARA DISCIPLINAS A DISTÂNCIA 2018-1
A Coordenação de Educação a Distância da Faculdade de Americana (FAM), informa a abertura de seleção
de tutores para atuar nos cursos de graduação nas seguintes áreas:
Humanas: 2 (vagas)
Titulação: Bacharelado ou Licenciatura em Ciências Sociais; Direito; Filosofia; Pedagogia; História;
Economia.
Carga horária: 15 horas semanais, sendo 2ª a 6ª feira, das 19h00 às 22h00, nas dependências da IES.
Exatas: 1 (uma) vaga
Titulação: Bacharel/ Licenciado em matemática ou áreas afins.
Carga horária: 15 horas semanais, sendo 2ª a 6ª feira, das 19h00 às 22h00, nas dependências da IES.
Remuneração: R$ 18,02 a hora + DSR de R$ 3,00.
Obs: A carga horária de atividades estará sujeita à abertura de turmas, e serão cumpridas presencialmente na
IES, das 19h00 às 22h00, conforme plano de trabalho estabelecido pela coordenação de EAD.
Requisitos Básicos:
 Preferencialmente residir em Americana ou municípios próximos;
 Obrigatoriamente ter curso ou experiência comprovada em tutoria presencial e/ou online em
cursos à distância ou atividades relacionadas à Educação à distância;
 Ter conhecimento básico de informática, bem como utilizar recursos de Internet como: Web, e-mail,
fóruns, chats e outras ferramentas de comunicação;
 Atuará em Ambiente Virtual de Aprendizagem próprio da instituição.
Atribuições do Tutor:
Exerce função não docente, em atividades online e presenciais, sob supervisão de professor responsável pela
disciplina;
Participa ativamente da prática pedagógica nas atividades e fóruns online;
Faz a mediação do processo pedagógico;
Atende os alunos nos encontros presenciais;
Realiza registros de frequência e aproveitamento dos alunos no Ambiente Virtual de Aprendizagem (Portal
FAM) e nos diários e atas de notas.
Mantém regularidade de acesso ao Ambiente Virtual de Aprendizagem (Portal FAM) e dá retorno às
solicitações dos discentes, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, de 2ª a 6ª feira;
Trabalha em equipe, colaborando nas atividades com os demais tutores, docentes e coordenadores do curso.
Participa de reuniões, capacitações e demais eventos promovidos pela Coordenação de EAD/FAM.
Processo seletivo:
O candidato deverá encaminhar currículo para o e-mail: recrutamento@fam.br, indicando a vaga para a qual
deseja se candidatar.
O processo seletivo compreenderá duas etapas: Entrevista e Prova de habilidades em EAD.
No ato da entrevista, os candidatos selecionados deverão apresentar documentos comprobatórios de
cursos e/ou experiência em EAD.

