
 

 

Edital Nº 12/2014 

 

SELEÇÃO DE TUTORES PARA EAD 

O Diretor da Faculdade Cenecista de Osório – FACOS, no uso de suas atribuições 

regimentais, torna pública a seleção de tutores para cursos em EAD, conforme descrito nos 

quadros abaixo: 

Cargo Curso Pré-requisitos Carga 
Horária 

Tutor Gestão de Recursos 
Humanos e  

Processos Gerenciais 

Graduação em Administração ou áreas afins; 
pós-graduado em Administração ou áreas afins 

(preferencialmente stricto sensu); desejável 
experiência em EAD 

40h 
 

Tutor Pedagogia Graduação em Pedagogia ou áreas afins; pós-
graduado em Educação (preferencialmente 

stricto sensu); desejável experiência em EAD 

20h 
 

 

Forma de seleção e condições de contratação: 

I. DAS INSCRIÇÕES 

1.1 Os candidatos deverão enviar um currículo para o e-mail selecao@facos.edu.br, 

identificando o cargo e curso pretendido no espaço destinado a ASSUNTO, até o dia 05 de 

março de 2014. 

1.2 Os candidatos selecionados para as entrevistas serão comunicados via ligação telefônica 

ou e-mail. Neste contato, serão agendados data e horário das entrevistas, a serem realizadas 

presencialmente. 

 

II. REQUISITOS GERAIS 

O candidato deverá ter formação conforme indicado no quadro de vagas, desejável 

experiência em EAD e disponibilidade para o desenvolvimento das atividades profissionais 

presencialmente em Osório/RS ou Porto Alegre/RS. 



 

 

III. DA SELEÇÃO 

1ª Etapa: Análise de currículo. 

2ª Etapa: Entrevista com coordenação geral. 

 

IV - DA REMUNERAÇÃO E DO CONTRATO 

             A remuneração será de acordo com a política praticada pela Instituição, respeitados 

os pisos estabelecidos em Convenção Coletiva e será informada no momento da entrevista.  

As relações de trabalho serão regidas pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), 

com os descontos legais conforme a carga horária e remuneração da vaga. 

 

V – BENEFÍCIOS 

A empresa oferece ao funcionário a opção de aderir ao Plano de Saúde conveniado 

com a instituição conforme Convenção Coletiva de Trabalho. 

É oferecido desconto nos cursos ofertados pela instituição conforme Convenção 

Coletiva de Trabalho. 

 

VI - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

É facultada a participação de candidatos PPD's (Profissionais Portadores de 

Deficiências). 

 

 

Osório, 27 de fevereiro de 2014. 

 

Adelar Hengemühle 

CNEC/Osório 

 


