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RETIFICAÇÃO DO EDITAL 25/2017 – NOVAS DATAS 

 

Onde lê-se: 

 

2.1 O presente edital visa à classificação de candidatos para composição de um banco 

qualificado e apto como cadastro reserva para tutor presencial para o Curso de 

Graduação em Ciências Agrárias Licenciatura a Distância, tendo suas áreas 

distribuídas conforme Quadro I abaixo, com os respectivos requisitos deformação 

acadêmica:  

 

Leia-se: 

 

2.1 O presente edital visa à classificação de candidatos para composição de um banco 

qualificado e apto como cadastro reserva para tutor presencial para o Curso de 

Licenciatura em Letras Língua Espanhola  a Distância, tendo suas áreas distribuídas 

conforme Quadro I abaixo, com os respectivos requisitos deformação acadêmica: 

 

Onde lê-se: 
selecao.tutor.espanhol@vitual.ufpb.br 

 

 

Leia-se: 
selecao.tutor.espanhol@virtual.ufpb.br 

 

 

Onde lê-se: 
 

 
1 CRONOGRAMA 
 

 
Data / Período 

 
                                               Evento 

 
 

10/11/2017 

 
Prazo e Locais para impugnação deste edital: 

Pelo e-mail selecao.tutor.espanhol@vitual.ufpb.br 

 
 

19 a 20/11/2017 

Inscrições 

Local: As inscrições serão realizadas exclusivamente por e-mail por meio 

do endereço eletrônico: selecao.tutor.espanhol@vitual.ufpb.br 

mailto:selecao.tutor.espanhol@vitual.ufpb.br
mailto:selecao.tutor.espanhol@virtual.ufpb.br
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21/11/2017 

 
Divulgação das inscrições homologadas 

Local: http://portal.virtual.ufpb.br e/ou www.ccae.ufpb.br/clleead 

 

21/11 a 01/12/2017 

Prazo para interpor Recurso do indeferimento da inscrição Enviar 

por e-mail para selecao.tutor.espanhol@vitual.ufpb.br 

 

04/12/2017 

Seleção 

 

05/12/2017 

 
Data limite para Divulgação da Lista de Classificação Local: 

http://portal.virtual.ufpb.br/ e ccae.ufpb.br/clleead 

 

05/12 a 15/12/2017 

 
Prazo para recurso online pelo endereço: 
selecao.tutor.espanhol@vitual.ufpb.br 

 

18/12/2017 

Data prevista para Divulgação do Resultado final Local: 

http://portal.virtual.ufpb.br/ e/ou ccae.ufpb.br/clleead 

 

 

Leia-se: 

 

1.CRONOGRAMA 

Data / Período Evento 

24/11/2017 a 
04/12/2017 

Prazo e Locais para impugnação deste edital: 

Pelo e-mail selecao.tutor.espanhol@virtual.ufpb.br 

 

05 a 06/12/2017 

Inscrições 

Local: As inscrições serão realizadas exclusivamente por e-mail por meio do 

endereço eletrônico: selecao.tutor.espanhol@virtual.ufpb.br 

07/12/2017 
Divulgação das inscrições homologadas  

Local: http://portal.virtual.ufpb.br e/ou www. ccae.ufpb.br/clleead 

07/12/2017 a 
17/12/2017 

Prazo para interpor Recurso do indeferimento da inscrição 

Enviar por e-mail para selecao.tutor.espanhol@virtual.ufpb.br 

01/02/2018 Seleção 

http://portal.virtual.ufpb.br/
http://www.ccae.ufpb.br/clleead
mailto:selecao.tutor.espanhol@vitual.ufpb.br
http://portal.virtual.ufpb.br/
mailto:selecao.tutor.espanhol@vitual.ufpb.br
http://portal.virtual.ufpb.br/
mailto:selecao.tutor.espanhol@virtual.ufpb.br
mailto:eletrônico:%20selecao.tutor.espanhol@virtual.ufpb.br
http://portal.virtual.ufpb.br/
http://www.cchsa.ufpb.br/
mailto:selecao.tutor.espanhol@virtual.ufpb.br


 

 

A comissão da Seleção       23/11/2017 

03/02/2018 
Data limite para Divulgação da Lista de Classificação 

Local: http://portal.virtual.ufpb.br/ e ccae.ufpb.br/clleead 

 
03/02 a 13/02/2018 

Prazo para recurso online pelo endereço: 
selecao.tutor.espanhol@virtual.ufpb.br 

15/02/2018 

Data prevista para Divulgação do Resultado final  

Local: http://portal.virtual.ufpb.br/ e/ou ccae.ufpb.br/clleead 
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