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Edital 35 / DEAD / 2017 
 

O Diretor de Educação Aberta e a Distância da Universidade Federal dos Vales do 
Jequitinhonha e Mucuri – DEAD/ UFVJM, no uso de suas atribuições legais, torna pública a 
RETIFICAÇÃO do edital para a seleção interna de professores BOLSISTAS que atuarão nas 
disciplinas do curso Bacharelado em Administração Pública na modalidade a distância da 
Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri – UFVJM/UAB. 

 
ONDE SE LÊ: 

 

TABELA 2 - Cronograma do processo seletivo 

 

ETAPA PERÍODO LOCAL 

 
Período de 
Construção da 
disciplina no AVA 

 

 
15 de janeiro a 06 de 
fevereiro de 2018. 

 

Prova didática 

 
07 e 08 de fevereiro de 

2018. 
Laboratório de informática 110 
UFVJM/Campus do Mucuri e Sala 209 do 
Pavilhão de Aulas 1 do Campus JK da 
UFVJM. 

Resultado preliminar 

 
15 de fevereiro de 2018  Divulgação no site www.ead.ufvjm.edu.br 

Data limite para 
interposição de 
recursos quanto ao 
resultado 
preliminar 

16 de fevereiro de 2018   

Resultado Final 
 

19 de fevereiro de 2018  Divulgação no site www.ead.ufvjm.edu.br 

 

 

 



LEIA-SE: 
 

TABELA 2 - Cronograma do processo seletivo 

 

ETAPA PERÍODO LOCAL 

 
Período de 
Construção da 
disciplina no AVA 

 

 
15 de janeiro a 08 de 
fevereiro de 2018. 

 

Prova didática 

 
15 e 16 de fevereiro de 

2018. 
Laboratório de informática 110 
UFVJM/Campus do Mucuri e Sala 209 do 
Pavilhão de Aulas 1 do Campus JK da 
UFVJM. 

Resultado preliminar 

 
20 de fevereiro de 2018  Divulgação no site www.ead.ufvjm.edu.br 

Data limite para 
interposição de 
recursos quanto ao 
resultado 
preliminar 

21 de fevereiro de 2018   

Resultado Final 
 

22 de fevereiro de 2018  Divulgação no site www.ead.ufvjm.edu.br 

 

ONDE SE LÊ: 

8.1.2 Prova Didática 

 
d. Para a elaboração de cada disciplina no AVA, será disponibilizado um ambiente específico no 

moodle (moodle.ead.ufvjm.edu.br) para que os candidatos possam construir a disciplina. O 

ambiente estará disponível a partir das 14 h do dia 15 de janeiro de 2018 até as 17 h do dia 

06 de fevereiro de 2018., sendo de inteira responsabilidade do candidato a verificação de 

acesso ao moodle e ao ambiente de cada disciplina que realizou inscrição. 
 
LEIA-SE: 

8.1.2 Prova Didática 

 
d. Para a elaboração de cada disciplina no AVA, será disponibilizado um ambiente específico no 

moodle (moodle.ead.ufvjm.edu.br) para que os candidatos possam construir a disciplina. O 

ambiente estará disponível a partir das 14 h do dia 15 de janeiro de 2018 até as 17 h do dia 

08 de fevereiro de 2018., sendo de inteira responsabilidade do candidato a verificação de 

acesso ao moodle e ao ambiente de cada disciplina que realizou inscrição. 

 

 

 

 



ONDE SE LÊ: 

8.1.2 Prova Didática 

8.2 As Provas Didáticas estão previstas para os dias 07 e 08 de fevereiro de 2018. A convocação 

para a realização da prova didática será divulgada no site da DEAD, a saber,  

www.ead.ufvjm.edu.br, com antecedência mínima de 24 horas. 

 
LEIA-SE: 

8.1.2 Prova Didática 

8.2 As Provas Didáticas estão previstas para os dias 15 e 16 de fevereiro de 2018. A convocação 

para a realização da prova didática será divulgada no site da DEAD, a saber,  

www.ead.ufvjm.edu.br, com antecedência mínima de 24 horas. 

 

ONDE SE LÊ: 

9.DA CLASSIFICAÇÃO 

9.4 O resultado final será divulgado em  www.ead.ufvjm.edu.br no dia 19 de fevereiro de 2018. 

 
LEIA-SE: 

9.DA CLASSIFICAÇÃO 

9.4 O resultado final será divulgado em  www.ead.ufvjm.edu.br no dia 22 de fevereiro de 2018. 

 
 
 
 
 

Diamantina/MG, 07 de fevereiro de 2018. 
 

 

 

 

Professor Dr. Everton Luiz de Paula 

Diretor de Educação Aberta e a Distância/ UAB/ UFVJM 
 

 
*O original encontra-se devidamente assinado e arquivado na DEAD. 
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