Universidade Federal da Paraíba
Universidade Aberta do Brasil
Centro de Ciências Humanas, Letras e Artes.
Coordenação do Curso de Licenciatura Plena em
Letras Virtual

PROCESSO SELETIVO PARA TUTORIA A DISTÂNCIA do curso de
licenciatura LETRAS - PORTUGUÊS, modalidade a distância DA
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PARAÍBA, no uso de suas atribuições legais e
em parceria com o Programa Universidade Aberta do Brasil- UAB/UFPB, torna
pública a retificação do Edital Nº 04/2017, de 26 de janeiro de 2017, publicado
em www.virtual.ufpb.br, quanto aos itens 1, que versa sobre o cronograma, e
6.1.1, bem como o acréscimo do item 6.1.1.2, que passam a ter a redação a
seguir especificada, permanecendo inalterados os demais itens e subitens do
referido edital.

ONDE SE LÊ:
1. Cronograma

09/02/2017

Seleção dos candidatos (prova
presencial)
Local: Laboratório de informática
Coordenação Geral da UFPB Virtual
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA
PARAÍBA
CCHLA - Campus I - João Pessoa

LEIA-SE:
1. Cronograma

09/02/2017

Seleção dos candidatos (prova
presencial)
Local: Laboratório de informática do
curso de Pedagogia a distância LEAD
UNIVERSIDADE FEDERAL DA

PARAÍBA, CE (Centro de Educação)
- Campus I - João Pessoa

ONDE SE LÊ:
6.1.1 Prova Presencial – dia 09 de fevereiro de 2017, laboratório de
informática Coordenação Geral da UFPB Virtual, das 09h às 17h. A prova
constará de 5 (cinco) questões voltadas para o uso de ferramentas do AVA
(moodle). A prova será aplicada na plataforma Moodle. Cada questão valerá 10
pontos, totalizando 50 pontos.

LEIA-SE:
6.1.1 Prova Presencial – dia 09 de fevereiro de 2017, laboratório de
informática do curso de Pedagogia a Distância (LEAD), das 09h às 17h. A
prova constará de 5 (cinco) questões voltadas para o uso de ferramentas do
AVA (moodle). A prova será aplicada na plataforma Moodle. Cada questão
valerá 10 pontos, totalizando 50 pontos.

ACRESCENTE-SE:

6.1.1.2 Os candidatos com inscrições homologadas serão organizados em
grupos e terão 1 (uma) hora para responder as 5 questões, que serão
diferentes para cada grupo, garantido o mesmo nível de dificuldade.
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