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Retificação do Edital de Seleção de Tutores de EAD 

 

O Diretor Executivo da Fundação de Apoio à Pesquisa e à Extensão – FAPEX retifica os 

seguintes itens do Edital para seleção de Tutores EAD que atuarão na Formação para a 

Elaboração de Planos Municipais de Cultura em Ambiente de Aprendizagem à Distância – 2ª 

edição: 

 

 Item 4. Da Seleção 

Onde se lê: 

1ª Fase: Eliminatória: Análise documental (20 a 22 de março de 2017) 

Nesta fase, serão examinados os documentos e o atendimento aos critérios estabelecidos 

no item 3.2 Condições de Participação, sendo eliminados os candidatos que não 

apresentarem a documentação completa, não atenderem aos critérios estabelecidos ou não 

atingirem 40 pontos no Barema (Anexo I).  
Leia-se: 

1ª Fase: Eliminatória: Análise documental (22 a 29 de março de 2017) 

Nesta fase, serão examinados os documentos e o atendimento aos critérios estabelecidos 

no item 3.2 Condições de Participação, sendo eliminados os candidatos que não 

apresentarem a documentação completa, não atenderem aos critérios estabelecidos ou não 

atingirem 30 pontos no Barema (Anexo I).  

 

 

Inclusão do tópico 4.1.  Critérios de desempate 

 

Em caso de empate entre candidatos, tem preferência, sucessivamente, o candidato que tiver:  

- Maior pontuação alcançada na experiência profissional e/ou acadêmica em Gestão Cultural, 
Políticas Culturais e/ou Políticas Públicas (item 2 do barema para a fase eliminatória - anexo I do 
edital) 

- Maior titulação acadêmica 

- Idade (maior) 
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 Item 8. Do Cronograma 

 

Cronograma  

Item 
Onde se lê: Leia-se: 

Data Data 

Período de Inscrições 
13 a 17 de março de 2017 

 

13 a 21 de março de 2017 

    

Etapa Eliminatória  

    (Análise documental) 

20 a 22 de março de 2017 

 

22 a 29 de março de 2017 

Resultado Parcial  

(Convocação para entrevistas) 

23 de março de 2017 

 

31 de março de 2017 

 

Etapa Classificatória 

 (Entrevistas) 

27 a 29 de março de 2017 

 

03 a 07 de abril de 2017 

Resultado Parcial 

 (Convocação para o evento de 

capacitação) 

 

07 de abril de 2017 

 

 

11 de abril de 2017 

Evento de Capacitação 17 e 18 de abril 2017 17 e 18 de abril de 2017 

Resultado Final 25 de abril de 2017 25 de abril de 2017 
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 ANEXO I - Barema para a fase eliminatória 

                                                                                                 
 

Descrição 

Pontuação 
máxima 

Onde se lê: 

Critério de Avaliação 

 

Leia-se: 

Critério de Avaliação 

 

 

Ter cursado ou estar cursando 
graduação ou pós-graduação nas 
seguintes áreas: ciências humanas, 
ciências sociais e/ou ciências 
sociais aplicadas. 

 

 

 

 

10 

Graduação em curso ou 

concluída - 2 pontos; 

Especialização em curso ou 

concluída – 3 pontos; 

Mestrado ou Doutorado em 

curso ou concluído -  

Graduação em curso ou 

concluída - 2 pontos; 

Especialização em curso ou 

concluída – 3 pontos; 

Mestrado ou Doutorado em 

curso ou concluído – 5 

pontos 

Ter experiência profissional e/ou 
acadêmica em Gestão Cultural, 
Políticas Culturais e/ou Políticas 
Públicas; 

 

 

20 

5 pontos por ano de 
experiência comprovada. 

5 pontos por ano de 

experiência comprovada. 

Experiência comprovada em 

Ensino à 

Distância. 

 

15 

 

5 pontos por ano. 

 

5 pontos por ano. 

 

 

Carta de intenção 

 

 

 

15 

Critérios de avaliação: 

Clareza e objetividade; 

Organização das ideias; 

Capacidade de 

argumentação; 

Demonstração de 

conhecimento da área e 

interesse no projeto. 

Critérios de avaliação: 

Clareza e objetividade; 

Organização das ideias; 

Capacidade de 

argumentação; 

Demonstração de 

conhecimento da área e 

interesse no projeto. 

 

TOTAL 

 

60 

  

 

Salvador, 15 de março de 2017. 

 

Antonio Fernando de Souza Queiroz 

Diretor Executivo da FAPEX 
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