
 

 

 

 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL 

UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA 
UNIDADE DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA 

 

EDITAL Nº. 09/2019 

PROCESSO SELETIVO PARA TUTOR DO CURSO DE LICENCIATURA EM CIÊNCIAS 

AGRÁRIAS A DISTÂNCIA 

 

TERCEIRA ERRATA DE EDITAL  

 

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

licenciatura em Ciências Agrárias a distância, publica-se a presente errata do Edital nº 09/2019, 

nos seguintes itens e termos: 

 

ONDE SE LÊ: 

 

1 CRONOGRAMA 

Período Evento 

25 a 31/07/2019 
Prazo para impugnação do edital 

Local: selecao.tutor.cienciasagrarias@virtual.ufpb.br  

01/08/2019 a 

30/08/2019 

Período de inscrição 

Local: selecao.tutor.cienciasagrarias@virtual.ufpb.br  

04/09/2019 
Divulgação da lista premliminar das inscrições homologadas 

Local: www.uead.ufpb.br 

04 a 13/09/2019 
Recurso para inscrições homologadas  

Local: selecao.tutor.cienciasagrarias@virtual.ufpb.br  

16/09/2019 
Divulgação da lista final das inscrições homologadas 

Local: www.uead.ufpb.br 



 

 

18/09/2019 

Seleção dos candidatos - Prova Escrita 

Para os candidatos às áreas: 

Local: AUDITÓRIO CENTRAL DO CCHSA – Campus III da UFPB 

Bananeiras – PB  

Horário: 10:00h às 12:00h. 

 

Para os candidatos aos Polos UAB: 

Local: Polo UAB para qual o candidato se inscreveu. 

Horário: 10:00h às 12:00h.  

20/09/2019 

Divulgação da lista dos candidatos aprovados na prova escrita 

Local: Secretaria do curso de licenciatura em Ciências Agrárias a 

distância e no portal www.uead.ufpb.br. 

20 a 29/09/2019  

Prazo para recurso da lista dos candidatos aprovados na prova 

escrita 

Local: selecao.tutor.cienciasagrarias@virtual.ufpb.br 

30/09/2019 

Divulgação da lista final dos candidatos aprovados na prova 

escrita  

Local: Secretaria do curso de licenciatura em Ciências Agrárias a 

distância e no portal www.uead.ufpb.br. 

01 e 02/10/2019 

Seleção dos candidatos - Entrevista 

Para os candidatos às áreas: 

Local: Mini-auditório CCHSA 

Dia: 01/10/2019 

Horário: das 9:00h às 12:00h e 14:00h às 17:00h por ordem de 

chegada e de acordo com o  credenciamento. 

Obs.: Para os candidatos às áreas, será necessário realizar o 

credenciamento dos candiatos na coordenação do curso de 

licenciatura em Ciências Agrárias a distância, a partir das 08:00h. 

Para os candidatos aos Polos UAB: 

Local: Polo UAB para o qual se inscreveu. 

Dia: 02/10/2019 



 

 

Horário: das 08:00h às 12:00h. 

07/10/2019 
Divulgação da Lista Preliminar de Classificados 

Site: www.uead.ufpb.br 

07 a 16/10/2019 
Prazo para recurso da lista preliminar de classificados 

Local: selecao.tutor.cienciasagrarias@virtual.ufpb.br  

18/10/2019 
Divulgação do resultado final 

Site: www.uead.ufpb.br 

 

6 DO PROCESSO SELETIVO 

f) A prova escrita será aplicada, para os candidatos as àreas, no Auditório Central do CCHSA, 

Campus III - Bananeiras/PB, no dia 18 de setembro de 2019 das 10:00h às 12:00 h. Para os 

candidatos aos Polos UAB, as provas serão aplicadas no dia 18 de setembro de 2019 das 10:00h 

às 12:00h no Polo UAB para qual se inscreveu. 

g) No dia 01/10/2019 os candidatos aprovados na prova escrita, deverão realizar o 

credenciamento na coordenação do curso de licenciatura em Ciências Agrárias a distância, a 

partir das 08:00h, para partipação da entrevista.  

6.3. A segunda etapa compreenderá uma entrevista. 

a) Para os candidatos a tutor que se inscreveram para as áreas, a entrevista será realizada 

presencialmente por ordem de chegada, no Mini-Auditorio do CCHSA – Campus III – 

Bananeiras - PB, no dia 01 de outubro de 2019 e no horário das 09:00h às 12:00h e das 14:00h 

às 17:00h. O Credenciamento será realizado a partir das 08:00h na coordenação do curso de 

licenciatura em Ciências Agrárias a distância (situada na praça central do Capums III - 

Bananeiras). 

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

ou por telefone no dia 02 de outubro de 2019 e no horário das 08:00h às 12:00h. 

 

LEIA-SE: 

 

1 CRONOGRAMA 



 

 

Período Evento 

25 a 31/07/2019 
Prazo para impugnação do edital 

Local: selecao.tutor.cienciasagrarias@virtual.ufpb.br  

01/08/2019 a 

30/08/2019 

Período de inscrição 

Local: selecao.tutor.cienciasagrarias@virtual.ufpb.br  

04/09/2019 
Divulgação da lista premliminar das inscrições homologadas 

Local: www.uead.ufpb.br 

04 a 13/09/2019 
Recurso para inscrições homologadas  

Local: selecao.tutor.cienciasagrarias@virtual.ufpb.br  

18/09/2019 
Divulgação da lista final das inscrições homologadas 

Local: www.uead.ufpb.br 

25/09/2019 

Seleção dos candidatos - Prova Escrita 

Para os candidatos às áreas: 

Local: AUDITÓRIO CENTRAL DO CCHSA – Campus III da UFPB 

Bananeiras – PB  

Horário: 10:00h às 12:00h. 

 

Para os candidatos aos Polos UAB: 

Local: Polo UAB para qual o candidato se inscreveu. 

Horário: 10:00h às 12:00h.  

27/09/2019 

Divulgação da lista dos candidatos aprovados na prova escrita 

Local: Secretaria do curso de licenciatura em Ciências Agrárias a 

distância e no portal www.uead.ufpb.br. 

27 a 06/10/2019 

Prazo para recurso da lista dos candidatos aprovados na prova 

escrita 

Local: selecao.tutor.cienciasagrarias@virtual.ufpb.br 

07/10/2019 Divulgação da lista final dos candidatos aprovados na prova 



 

 

escrita  

Local: Secretaria do curso de licenciatura em Ciências Agrárias a 

distância e no portal www.uead.ufpb.br. 

08 e 09/10/2019 

Seleção dos candidatos - Entrevista 

Para os candidatos às áreas: 

Local: Mini-auditório CCHSA 

Dia: 08/10/2019 

Horário: das 9:00h às 12:00h e 14:00h às 17:00h por ordem de 

chegada e de acordo com o  credenciamento. 

Obs.: Para os candidatos às áreas, será necessário realizar o 

credenciamento dos candiatos na coordenação do curso de 

licenciatura em Ciências Agrárias a distância, a partir das 08:00h. 

Para os candidatos aos Polos UAB: 

Local: Polo UAB para o qual se inscreveu. 

Dia: 09/10/2019 

Horário: das 08:00h às 12:00h. 

14/10/2019 
Divulgação da Lista Preliminar de Classificados 

Site: www.uead.ufpb.br 

14 a 23/10/2019 
Prazo para recurso da lista preliminar de classificados 

Local: selecao.tutor.cienciasagrarias@virtual.ufpb.br  

25/10/2019 
Divulgação do resultado final 

Site: www.uead.ufpb.br 

 

6 DO PROCESSO SELETIVO 

f) A prova escrita será aplicada, para os candidatos as àreas, no Auditório Central do CCHSA, 

Campus III - Bananeiras/PB, no dia 25 de setembro de 2019 das 10:00h às 12:00 h. Para os 

candidatos aos Polos UAB, as provas serão aplicadas no dia 25 de setembro de 2019 das 10:00h 

às 12:00h no Polo UAB para qual se inscreveu. 

g) No dia 08 de outubro de 2019 os candidatos aprovados na prova escrita, deverão realizar o 

credenciamento na coordenação do curso de licenciatura em Ciências Agrárias a distância, a 

partir das 08:00h, para partipação da entrevista.  



 

 

6.3. A segunda etapa compreenderá uma entrevista. 

a) Para os candidatos a tutor que se inscreveram para as áreas, a entrevista será realizada 

presencialmente por ordem de chegada, no Mini-Auditorio do CCHSA – Campus III – 

Bananeiras - PB, no dia 08 de outubro de 2019 e no horário das 09:00h às 12:00h e das 14:00h 

às 17:00h. O Credenciamento será realizado a partir das 08:00h na coordenação do curso de 

licenciatura em Ciências Agrárias a distância (situada na praça central do Capums III - 

Bananeiras). 

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

ou por telefone no dia 09 de outubro de 2019 e no horário das 08:00h às 12:00h 

 

João Pessoa, 16 de setembro de 2019. 

 

RENATA PATRÍCIA LIMA JERONYMO MOREIRA PINTO 
Diretora da UEAD  

Matrícula SIAPE: 1022323 


