MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA
SUPERINTENDÊNCIA DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA
CURSO DE GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS AGRÁRIAS LICENCIATURA A DISTÂNCIA
EDITAL No. 09/2019
PROCESSO SELETIVO PARA TUTOR DO CURSO DE LICENCIATURA EM CIÊNCIAS
AGRÁRIAS A DISTÂNCIA
CONVOCAÇÃO DE TUTOR - 3A CHAMADA PARA ATUAÇÃO NO PERÍODO 2020.2
O Coordenador do Curso de Graduação em Ciências Agrárias - Licenciatura a Distância em atendimento as demandas de
Tutoria do Curso de Ciências Agrárias EAD, período 2020.1, convoca os seguintes candidatos aprovados no cadastro de
reserva deste Edital para apresentarem documentação para fins de credenciamento de tutor para o período 2020.2. Data
da entrega da documentação: dia 17 de setembro de 2020 das 8 às 12 e das 13 às 17 h. Local da Entrega: E-mails:
cienciasagrarias@virtual.ufpb.br com cópia ao e-mail do Coordenador: marcos.barros@academico.ufpb.br.
AREA 05 - ÁREA 05 - CIÊNCIAS AGRÍCOLAS E SUAS TECNOLOGIAS
CANDIDATO(A)

JOSILEIDE CARMEN BELO GOMES

CLASSIFICAÇÃO

4a

Documentação Necessária:
a)
Ficha de cadastramento – Termo de compromisso de bolsista (formulário a ser disponibilizado em PDF junto
com essa Convocatória) corretamente preenchido e assinado com firma reconhecida em cartório (exigência da
CAPES MEC)
b)
Declaração de não acúmulo de bolsa modela UAB (Devidamente assinada e com firma reconhecida em
cartório ou por meio de fé pública de um servidor público). (modelo a ser disponibilizado em PDF junto com essa
Convocatória)
c)
Termo de compromisso devidamente assinado – com reconhecimento de firma em cartório ou por meio de
fé pública de um servidor público) (anexo II do Edital)
d) Fotocópia da Cédula de Identidade, expedida por órgão competente;
e)Fotocópia do documento de inscrição no Cadastro de Pessoa Física,CPF/MF;
f)
Fotocópia do comprovante de residência no nome do candidato (obrigatório). Caso não possua comprovante
de residência em seu nome, o candidato poderá anexar declaração de residência (anexo III);
g)
Fotocópia (frente e verso) do Diploma ou certificado de conclusão de Curso de Graduação
reconhecido pelo MEC. O certificado de conclusão de curso terá validade 6 (seis) meses após a data de
expedição e o diploma de Graduação obtido no exterior deve estar devidamente revalidado em
universidade brasileira (Obrigatório e conforme quadro de vagas);
h)
Fotocópia (frente e verso) do Diploma de pós-graduação devidamente reconhecido pelo MEC,
na forma da legislação em vigor (se houver);
i)
Comprovação de 1 (um) ano de experiência como docente no magistério do ensino básico e/ou
superior(obrigatório)
Bananeiras, 11 de setembro de 2020
Prof. Dr. MARCOS BARROS DE MEDEIROS
Coordenador do Curso de Graduação em Ciências Agrárias Licenciatura EAD - Matrícula SIAPE 1117808

