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                                                                RETIFICAÇÃO 03 

 

A  Diretoria 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 torna a RETIFICAÇÃO 03 do edital de 

processo seletivo formação de cadastro de reserva para de professores BOLSISTAS do Programa Universidade 

Aberta do Brasil (UAB), para atuar como Professor Formador I ou II nas disciplinas nos cursos de Licenciatura 

em Física, Licenciatura em Química, Licenciatura em Matemática e Licenciatura em Pedagogia na modalidade 

a distância da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri – UFVJM/ UAB.  

Onde lê-se: 

 

TABELA 2 - Cronograma do processo seletivo  

ETAPA PERÍODO LOCAL 

Período de inscrições 17/03/2021 a 19/04/2021 Envio para o e-mail 

secdead@ead.ufvjm.edu.br 

Publicação do deferimento das inscrições 

– professores efetivos da UFVJM 

 

22/04/2021 

Divulgação no site 

www.ead.ufvjm.edu.br 

Data limite para interposição de recursos 

quanto à publicação do deferimento das 

inscrições – professores efetivos da 

UFVJM 

 

23/04/2021 

Envio para o e-mail 

secdead@ead.ufvjm.edu.br 

Homologação das inscrições 

– professores efetivos da UFVJM 

 

26/04/2021 

Divulgação no site 

www.ead.ufvjm.edu.br 

Publicação do deferimento das inscrições 

– professores não efetivos da UFVJM 

 

27/04/2021 
Divulgação no site 

www.ead.ufvjm.edu.br 

Data limite para interposição de recursos 

quanto à publicação do deferimento das 

inscrições – professores não efetivos da 

UFVJM 

 

28/04/2021 

 

Envio para o e-mail 

secdead@ead.ufvjm.edu.br 

Homologação das inscrições 

– professores não efetivos da UFVJM 

30/04/2021 

 

Divulgação no site 

www.ead.ufvjm.edu.br 

Prazo para pagamento da GRU para 

professores não efetivos da UFVJM 

01/05/2021 Seguir as orientações do item 

7.3 

Divulgação da Comissão Examinadora do 

AVA 

02/05/2021 Divulgação no site 

www.ead.ufvjm.edu.br 
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Data limite para impugnação da Comissão 

Examinadora 

03/05/2021 Divulgação no site 

www.ead.ufvjm.edu.br 

Período de construção 

da disciplina no AVA 

04/05/2021 a 10/05/2021 Plataforma Moodle 

(Capacita) 

Análise do AVA de acordo com Anexo V 11/05/2021 e 12/05/2021 Plataforma Moodle 

(Capacita) 

Resultado preliminar 13/05/2021 Divulgação no site 

www.ead.ufvjm.edu.br 

Data limite para interposição de recursos 

quanto ao resultado preliminar.  

14/05/2021 Envio para o e-mail 

secdead@ead.ufvjm.edu.br 

Divulgação do resultado final após análise 

do recurso 

18/05/2021 Divulgação no site 

www.ead.ufvjm.edu.br 

 

 

Leia-se: 

 

TABELA 2 - Cronograma do processo seletivo  

ETAPA PERÍODO LOCAL 

Período de inscrições 17/03/2021 a 26/04/2021 Envio para o e-mail 

secdead@ead.ufvjm.edu.br 

Publicação do deferimento das inscrições 

– professores efetivos da UFVJM 

 

29/04/2021 

Divulgação no site 

www.ead.ufvjm.edu.br 

Data limite para interposição de recursos 

quanto à publicação do deferimento das 

inscrições – professores efetivos da 

UFVJM 

 

 

30/04/2021 

Envio para o e-mail 

secdead@ead.ufvjm.edu.br 

Homologação das inscrições 

– professores efetivos da UFVJM 

 

03/05/2021 

Divulgação no site 

www.ead.ufvjm.edu.br 

Publicação do deferimento das inscrições 

– professores não efetivos da UFVJM 

 

04/05/2021 

Divulgação no site 

www.ead.ufvjm.edu.br 

Data limite para interposição de recursos 

quanto à publicação do deferimento das 

inscrições – professores não efetivos da 

UFVJM 

 

05/05/2021 

 

Envio para o e-mail 

secdead@ead.ufvjm.edu.br 

Homologação das inscrições 

– professores não efetivos da UFVJM 

07/05/2021 

 

Divulgação no site 

www.ead.ufvjm.edu.br 

Prazo para pagamento da GRU para 

professores não efetivos da UFVJM 

08/05/2021 Seguir as orientações do item 

7.3 

Divulgação da Comissão Examinadora do 

AVA 

10/05/2021 Divulgação no site 

www.ead.ufvjm.edu.br 

Data limite para impugnação da Comissão 

Examinadora 

11/05/2021 Divulgação no site 

www.ead.ufvjm.edu.br 

Período de construção 

da disciplina no AVA 

12/05/2021 a 19/05/2021 Plataforma Moodle 

(Capacita) 

Análise do AVA de acordo com Anexo V 20/05/2021 a 21/05/2021 Plataforma Moodle 

(Capacita) 

Resultado preliminar  

24/05/2021 

Divulgação no site 

www.ead.ufvjm.edu.br 

Data limite para interposição de recursos 

quanto ao resultado preliminar.  

 

25/05/2021 

Envio para o e-mail 

secdead@ead.ufvjm.edu.br 

Divulgação do resultado final após análise 

do recurso 

26/05/2021 Divulgação no site 

www.ead.ufvjm.edu.br 
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Diamantina/MG, 13 de abril de 2021.  

 

 

Mara Lúcia Ramalho 

Diretoria de Educação Aberta e a Distância / UAB/ UFVJM  

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

 

 


