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PROCESSO SELETIVO DE TUTORES BOLSISTAS UAB/CAPES 
Edital 23/ DEAD/ 2017 

RETIFICAÇÃO 01 

A Diretoria de Educação Aberta e a Distância da Universidade Federal dos Vales do 
Jequitinhonha e Mucuri (UFVJM), nos termos da Resolução nº 28 – CONSU, de 03 de outubro de 
2008 e conforme critérios específicos expressos no presente edital torna público a 
RETIFICAÇÃO do edital de processo seletivo formação de cadastro de reserva para 
BOLSISTAS para TUTORES A DISTANCIA. 

 

 

Onde lê-se: 
3. DOS REQUISITOS 

 
 

 - Os candidatos com inscrição homologada serão automaticamente inscritos 

no Curso de Formação para Tutores para a Educação a Distância da 

DEAD/UFVJM, que ocorrerá no período de 21 a 31 de agosto de 2017. Para que 

iniciem suas atividades de tutoria, será exigida dos candidatos a apresentação do 

atestado de conclusão do supracitado curso. A não apresentação do atestado 

tornará sem efeito a sua convocação, sendo convocado o próximo candidato 

aprovado 

 

 

Leia -se: 
3. DOS REQUISITOS 

 

 Os candidatos com inscrição homologada serão automaticamente inscritos 

no Curso de Formação para Tutores para a Educação a Distância da 

DEAD/UFVJM, que ocorrerá no período de 28 de agosto a 08 de setembro de 

2017. Para que iniciem suas atividades de tutoria, será exigida dos candidatos a 

apresentação do atestado de conclusão do supracitado curso. A não apresentação 

do atestado tornará sem efeito a sua convocação, sendo convocado o próximo 

candidato aprovado 

 

 
 

Onde lê-se: 

 

6. DA INSCRIÇÃO 

 

 As inscrições serão realizadas no período de 04 a 14 de agosto 2017, respeitando 

os dias úteis e os horários de atendimento, a saber: 

http://www.ead.ufvjm.edu.br/


Segunda a sexta-feira: 08 às 11h30 e 14 às 17 horas 

 

Para se inscrever o candidato deverá encaminhar a ficha de inscrição (ANEXO I), assim 

como toda a documentação relacionada no item 3.1.3, em envelope lacrado, 

impreterivelmente até o dia 14 de agosto de 2017 às 17h a uma das Secretarias da DEAD 

 

 

Leia-se: 

 

6.DA INSCRIÇÃO 

 

 As inscrições serão realizadas no período de 04 a 21 de agosto 2017, 

respeitando os dias úteis e os horários de atendimento, a saber: 

 

Segunda a sexta-feira: 08 às 11h30 e 14 às 17 horas 

 

Para se inscrever o candidato deverá encaminhar a ficha de inscrição (ANEXO I), assim 

como toda a documentação relacionada no item 3.1.3, em envelope lacrado, 

impreterivelmente até o dia 21  de agosto de 2017 às 17h a uma das Secretarias da DEAD 

 
 

 

Onde lê-se: 

 
9. DO PROCESSO SELETIVO 

 

 

Tabela 1: Cronograma do Processo Seletivo 

Etapa Período 

Inscrições presenciais 04 a 14 de agosto 

Homologação das inscrições 17 de agosto 

Inscrição dos candidatos no curso de capacitação 18 de agosto 

Início da capacitação 21 de agosto 

Avaliação Escrita 21 de agosto 

Resultado da Avaliação Escrita 23 de agosto 

Prazo para Recurso da Avaliação Escrita 24 de agosto 

Resultados dos recursos interpostos com relação à 

Avaliação Escrita 

 

25 de agosto 

Avaliação Prática e Entrevista 29 e 30 de agosto 

Resultado Parcial 31 de agosto 

Prazo para recurso da Avaliação Prática e Entrevista 01 de setembro 

Resultado Final 05 de setembro 

 



Leia-se: 

 
9.DO PROCESSO SELETIVO 

 

Tabela 1: Cronograma do Processo Seletivo 

Etapa Período 

Inscrições presenciais 04 a 21 de agosto 

Homologação das inscrições 23 de agosto 

Inscrição dos candidatos no curso de capacitação 24 de agosto 

Início da capacitação 28 de agosto 

Avaliação Escrita 28 de agosto 

Resultado da Avaliação Escrita 31 de agosto 

Prazo para Recurso da Avaliação Escrita 01 de setembro 

Resultados dos recursos interpostos com relação à 

Avaliação Escrita 

 

04 de setembro 

Avaliação Prática e Entrevista 06 e 07 de setembro 

Resultado Parcial 08 de setembro 

Prazo para recurso da Avaliação Prática e Entrevista 09 de setembro 

Resultado Final 12 de setembro 

 

 

Onde  lê-se: 

12.DA CAPACITAÇÃO 

 

 Os candidatos que tiverem sua inscrição homologada serão automaticamente 

inscritos em curso de Capacitação de Tutores, que acontecerá no período de 21 a 

31 de agosto. 

 

Leia -se : 

12.DA CAPACITAÇÃO 

 

 Os candidatos que tiverem sua inscrição homologada serão automaticamente 

inscritos em curso de Capacitação de Tutores, que acontecerá no período de 28 de 

agosto a 08 de setembro 2017. 

 

 

Diamantina/MG, 14 de agosto de 2017. 
 

 

Ricardo Nogueira 

Diretor Substituto de Educação Aberta e a Distância - DEAD/ UFVJM 


