
 

 

 

 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL 

UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA 
UNIDADE DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA 

 

EDITAL Nº. 02/2019 

PROCESSO SELETIVO PARA TUTOR DO CURSO DE LICENCIATURA EM CIÊNCIAS 

BIOLÓGICAS A DISTÂNCIA 

 

ERRATA DE EDITAL  

 

A pedido da comissão examinadora do processo seletivo para tutor do curso de 

licenciatura em Ciências Biológicas a distância, publica-se a presente errata do Edital nº 02/2019, 

nos seguintes itens e termos: 

 

ONDE SE LÊ: 

 

1 CRONOGRAMA 

 

Período Evento 

13 a 19 de Junho de 2019  

Prazo para impugnação do edital 

Através do email 

selecao.tutoria.biologia@virtual.ufpb.br 

20 de junho a 19 de julho 

Período de inscrição 

Local: pelo email 

selecao.tutoria.biologia@virtual.ufpb.br 

20 de Julho  
Divulgação das inscrições homologadas 

Site: www.uead.ufpb.br 

21 a 30 de Julho  

Recurso para inscrições homologadas  

Através do email 

selecao.tutoria.biologia@virtual.ufpb.br  

31 de julho e 01 de Agosto 

Seleção dos candidatos 

Prova escrita: 31 de julho no Auditorio do DSE/ 

CCEN  Horário - 8:30 às 10:30h 



 

 

Entrevistas: Candidatos Polo UAB - 31 de julho no 

Auditório do DSE CCEN das 13 às 16:00h 

Candidatos área I e II - 01 de agosto na Coordenação 

do curso, prédio do DSE/CCEN das 9 às 12 e das 13 

às 16:00h  

06 de Agosto 
Divulgação da Lista Preliminar de Aprovados 

Site: www.uead.ufpb.br 

07 a 16 de Agosto  

Prazo para recurso da lista preliminar de 

Aprovados 

Site: selecao.tutoria.biologia@virtual.ufpb.br 

19 de Agosto de 2019 
Divulgação do resultado final 

Site: www.uead.ufpb.br 

 

6.2. A primeira etapa será composta por prova escrita. 

f) A prova escrita será aplicada no Auditório do DSE/CCEN, no dia 31 de julho no horário das 8:30 

às 10:30h. 

 

6.3. A segunda etapa compreenderá uma entrevista. 

a) Para os candidatos a tutor que se inscreveram para área I e II, a entrevista será realizada 

presencialmente por ordem de chegada, no Coordenação do curso, Prédio do DSE/CCEN, no dia 

01 de julho e no horário das 9 às 12 e das 13 às 16:00h por ordem de chegada. 

b) Para os candidatos que se inscreveram para o Polo UAB, a entrevista será realizada dia 31 de 

julho e no horário das 13 às 16:00h. 

 

LEIA-SE: 

 

1 CRONOGRAMA 

 

Período Evento 

13 a 19 de Junho de 2019  

Prazo para impugnação do edital 

Através do email 

selecao.tutoria.biologia@virtual.ufpb.br 

20 de junho a 19 de julho 

Período de inscrição 

Local: pelo email 

selecao.tutoria.biologia@virtual.ufpb.br 



 

 

23 de julho 

 

Divulgação das inscrições homologadas 

Site: www.uead.ufpb.br 

24 de julho a 02 de agosto 

Recurso para inscrições homologadas  

Através do email 

selecao.tutoria.biologia@virtual.ufpb.br  

07 e 08 de agosto 

Seleção dos candidatos 

Prova escrita: 07 de agosto no Auditorio do DSE/ 

CCEN - Horário - 8:30 às 10:30h  
 
Entrevista: Candidatos Polo UAB - 07 de agosto no 

Auditório do DSE CCEN das 13 às 16:00h  

Candidatos área I e II - 08 de agosto na Coordenação 

do Curso, prédio do DSE/CCEN das 9 às 12 e das 13 

às 16:00h   

09 de agosto 
Divulgação da Lista Preliminar de Aprovados 

Site: www.uead.ufpb.br 

10 a 19 de agosto 

Prazo para recurso da lista preliminar de 

Aprovados 

Site: selecao.tutoria.biologia@virtual.ufpb.br 

21 de agosto 
Divulgação do resultado final 

Site: www.uead.ufpb.br 

 

6.2. A primeira etapa será composta por prova escrita. 

 

f) A prova escrita será aplicada no Auditório do DSE/CCEN, no dia 07 de agosto no 

horário das 8:30H às 10:30h. 

 

6.3. A segunda etapa compreenderá uma entrevista  

a) Para os candidatos a tutor que se inscreveram para área I e II, a entrevista será 

realizada presencialmente por ordem de chegada, no Coordenação do Curso, Prédio do 

DSE/CCEN, no dia 08 de agosto e no horário das 9:00h às 12:00h e das 13:00h às 

16:00h por ordem de chegada.  

 

b) Para os candidatos que se inscreveram para o Polo UAB, a entrevista será realizada 

dia 07 de agosto e no horário das 13:00h às 16:00h. 

 



 

 

 
João Pessoa, 19 de julho de 2019. 

 

RENATA PATRÍCIA LIMA JERONYMO MOREIRA PINTO 
Diretora da UEAD  

Matrícula SIAPE: 1022323 


