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UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI
Rodovia MGT 367 - Km 583, nº 5000, - Bairro Alto da Jacuba, Diaman�na/MG, CEP 39100-000

Telefone: (38) 3532-1200 - h�p://www.ufvjm.edu.br
  

EDITAL Nº 07/DEAD/2023

Processo nº 23086.002474/2023-93

CHAMAMENTO INTERNO PARA PROFESSOR EFETIVO UFVJM

 

A Diretora de Educação Aberta e a Distância da Universidade Federal dos Vales do Jequi�nhonha e Mucuri –
DEAD/ UFVJM, torna público o Chamamento para professores efe�vos lotados em diferentes Unidades Acadêmicas (ou equivalentes) da UFVJM
para assumir a disciplina: Psicologia Organizacional (Código: EADADP070) - 60
horas para fins de encargos docentes (sem  recebimento de bolsa UAB) no curso de Bacharelado em Administração
Pública, na  modalidade a distância da DEAD da UFVJM no semestre 2023/1.

 

Ementa da disciplina: Psicologia social e das organizações. Modos de organização do trabalho. Psicodinâmica do trabalho.
Psicologia e estudos organizacionais. Mo�vação, aprendizagem, percepção e grupos. Tensão, conflito e Liderança nas organizações..

 

1. OS INTERESSADOS DEVERÃO:

1.1. Encaminhar manifestação de interesse para o endereço secdead@ead.ufvjm.edu.br até o dia 01 de março de 2023.

1.2. Anexar os seguintes documentos:

1.2.1. Cópia da portaria de nomeação e/ou lotação do professor indicando o ingresso do docente na UFVJM;

1.2.2. Carta de anuência da chefia imediata (Anexo I);

1.2.3. Cer�ficado ou declaração de conclusão de um dos cursos de "Formação de professores para a Educação a Distância da
DEAD/UFVJM" perfazendo:

 30 horas rela�vas à formação pedagógica (parte a distância) e à capacitação no Moodle (parte presencial).

ou

no mínimo 20 horas rela�vas à formação pedagógica (parte a distância) e no mínimo 6 horas rela�vas à capacitação no Moodle
(parte presencial)

1.3. Caso haja mais de um professor interessado na mesma disciplina/semestre, os critérios de desempate são os seguintes:

a) maior tempo de exercício na docência no magistério superior na modalidade a distância;

b) maior tempo de exercício na docência no magistério superior;

c) candidato com maior idade.

1.4. O candidato que não enviar qualquer um dos documentos indicados nos itens 1.2.1, 1.2.2 e 1.2.3  não
terá sua manifestação de interesse efe�vada.

1.5. A divulgação do resultado será publicada no dia 02 de março de 2023.

1.6. Os recursos contra o resultado devem ser encaminhados até o dia 03 de março de 2023, exclusivamente para o e-
mail secdead@ead.ufvjm.edu.br

1.7. Os recursos serão analisados pela Coordenação do Curso de Administração Pública na modalidade a distância, que
encaminhará a resposta exclusivamente para o e-mail do interessado.

1.8. Caso haja recurso(s), o Resultado Final após a análise dos recursos será divulgado no dia 06 de março de 2023.

 

 

Diaman�na, 24 de fevereiro de 2023

 

Profa. Mara Lúcia Ramalho

Diretora de Educação Aberta e a Distância
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   Anexo I

 

 

D E C L A R A Ç Ã O

 

 

À Diretoria de Educação Aberta e a Distância da Universidade Federal dos Vales do Jequi�nhonha e Mucuri.

Senhora Diretora,

 

 

DECLARO que tenho ciência que o (a) servidor (a)__________________, RG_________________, CPF__________________,
SIAPE____________, ocupante do cargo de Professor do Magistério Superior, lotado (a) no (a)________________________, assumirá a
disciplina PSICOLOGIA ORGANIZACIONAL (Código: EADADP070) - 60 horas, no semestre 2023/01 do calendário acadêmico dos cursos
ofertados na modalidade a distância para fins de encargos docentes (sem recebimento de bolsa UAB) no curso de Bacharelado em
Administração Pública na modalidade a distância da Diretoria de Educação Aberta e a Distância da Universidade Federal dos Vales do
Jequi�nhonha e Mucuri.

 

Atenciosamente,

 

 

 

Assinatura eletrônica da Chefia Imediata

 

Documento assinado eletronicamente por Mara Lúcia Ramalho, Diretor (a), em 24/02/2023, às 14:20, conforme horário oficial de Brasília,
com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�ps://sei.ufvjm.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0994513 e o código CRC F7308C97.

 

Referência: Processo nº 23086.002474/2023-93 SEI nº 0994513
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