UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
PRÓ REITORIA PARA ASSUNTOS ACADÊMICOS
COORDENAÇÃO DE CURSOS DE GRADUAÇÃO A DISTÂNCIA

EDITAL Nº. 01/2018
EDITAL DE SELEÇÃO SIMPLIFICADA PARA BOLSISTA DE TUTORIA PARA PROVIMENTO DE VAGAS
PARA OS CURSOS DE BACHARELADO EM CIÊNCIAS CONTÁBEIS, LICENCIATURA EM GEOGRAFIA,
LICENCIATURA EM LETRAS - ESPANHOL, LICENCIATURA EM LETRAS - PORTUGUÊS E
LICENCIATURA EM MATEMÁTICA, NA MODALIDADE A DISTÂNCIA, NO ÂMBITO DO SISTEMA
UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL.

RETIFICAÇÃO
Retificar o Edital nº 01 edital de seleção simplificada para bolsista de tutoria para provimento de vagas para os
cursos de bacharelado em ciências contábeis, licenciatura em geografia, licenciatura em letras - espanhol,
licenciatura em letras - português e licenciatura em matemática, na modalidade a distância, no âmbito do
sistema universidade aberta do brasil.

Onde se lê:
3. PRÉ-REQUISITOS
Quadro 3 – Perfil de Formação exigido para tutoria para o Curso de Licenciatura Letras – Língua Portuguesa
Polo de Atuação
Águas Belas, Limoeiro,
Palmares,
Pesqueira,
Salgueiro, Santa Cruz do
Capibaribe, Trindade

Recife

Perfil
Licenciatura ou Bacharelado em Língua Portuguesa.
Possuir experiência comprovada no magistério de no mínimo um ano no Ensino
Básico ou Superior
Licenciatura ou Bacharelado em Língua Portuguesa.
Estar fazendo mestrado ou doutorado em Linguística, Literatura ou Ciências da
Linguagem em um programa de pós-graduação da UFPE.
Possuir experiência comprovada no magistério de no mínimo um ano no Ensino
Básico ou Superior.

Leia-se:

3. PRÉ-REQUISITOS
Quadro 3 – Perfil de Formação exigido para tutoria para o Curso de Licenciatura Letras – Língua Portuguesa
Polo de Atuação
Águas Belas, Limoeiro,
Palmares,
Pesqueira,
Salgueiro, Santa Cruz do
Capibaribe, Trindade e
Petrolina.

Recife

Perfil
Licenciatura ou Bacharelado em Língua Portuguesa.
Possuir experiência comprovada no magistério de no mínimo um ano no Ensino
Básico ou Superior

Licenciatura ou Bacharelado em Língua Portuguesa.
Estar fazendo mestrado ou doutorado em Linguística, Literatura ou Ciências da
Linguagem em um programa de pós-graduação da UFPE.
Possuir experiência comprovada no magistério de no mínimo um ano no Ensino
Básico ou Superior.

Onde se lê:
7. DO PROCESSO SELETIVO
7.1. O processo seletivo ocorrerá presencialmente e será realizado em duas etapas:
1) Análise do cumprimento dos pré-requisitos constantes no item 3.1 (c) deste edital;
2) Análise e classificação dos candidatos.
7.1.1. Para análise do cumprimento dos pré-requisitos constantes no item 3.1 (c), o candidato deverá
comparecer a Coordenação de Cursos de Graduação a Distância, e entregar cópias autenticadas dos
documentos requisitados (item 3.1[c]), entre os dias 19/02/2018 e 23/02/2018, das 9:00 as 16:00.
Adicionalmente, o candidato deverá:
a) Entregar Cópia simples dos documentos comprobatórios do currículo, na ordem em que os mesmos são
citados;
b) Cópia do Diploma de Graduação (conforme titulação mínima exigida/Perfil do/a Candidato/a constante no os
quadros 2,3,4,5 ou 6), devidamente revalidado, se obtido no exterior.
c) Comprovante de experiência no magistério básico ou superior de no mínimo 01 ano.
d) Cópia autenticada de documento de identificação oficial com foto (frente e verso)
e) Cópia autenticada do Cadastro de Pessoa Física (CPF) – frente e verso, no caso deste não constar no
documento de identidade;
f) Certidão de quitação eleitoral fornecida pelo órgão da Justiça Eleitoral ou obtida através do endereço
eletrônico do Tribunal Superior Eleitoral – TSE (http://www.tse.jus.br/eleitor-eeleicoes/certidoes/certidao-dequitacao-eleitoral);
g) Certificado de Reservista ou Atestado de Alistamento Militar para brasileiros maiores de 18 anos.
h) Cópia de comprovante de residência.
i) Certidão autenticada de Nascimento ou Casamento;
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7. DO PROCESSO SELETIVO
7.1. O processo seletivo ocorrerá presencialmente e será realizado em duas etapas:
1) Análise do cumprimento dos pré-requisitos constantes no item 3.1 (c) deste edital;
2) Análise e classificação dos candidatos.
7.1.1. Para análise do cumprimento dos pré-requisitos constantes no item 3.1 (c), o candidato deverá
comparecer à Coordenação de Cursos de Graduação a Distância e entregar cópias autenticadas dos
documentos requisitados (item 3.1[c]), entre os dias 19/02/2018 e 23/02/2018, das 9:00 as 16:00.
Adicionalmente, o candidato deverá entregar também:
a) Cópia simples dos documentos comprobatórios do Currículo na ordem em que os mesmos são citados no
Currículo Lattes resumido;
b) Cópia autenticada do Diploma de Graduação ou da Declaração atualizada de Conclusão de Curso (conforme
titulação mínima exigida/Perfil do/a Candidato/a constante no os quadros 2, 3, 4, 5 ou 6), devidamente
revalidado, se obtido no exterior;
c) Cópia autenticada do Comprovante de experiência no magistério básico ou superior de, no mínimo, 01 ano.
d) Cópia autenticada de documento de identificação oficial com foto (frente e verso);
e) Cópia autenticada do Cadastro de Pessoa Física (CPF) – frente e verso, no caso deste não constar no
documento de identidade;
f) Cópia autenticada da Certidão de quitação eleitoral fornecida pelo órgão da Justiça Eleitoral ou obtida através
do endereço eletrônico do Tribunal Superior Eleitoral – TSE (http://www.tse.jus.br/eleitoreeleicoes/certidoes/certidao-de-quitacao-eleitoral). Se a certidão apresentada for documento impresso

diretamente pelo site do TSE, conforme o endereço acima, a cópia não precisa ser autenticada;
g) Cópia autenticada do Certificado de Reservista ou Atestado de Alistamento Militar para brasileiros maiores de
18 anos;
h) Cópia autenticada do comprovante de residência;
i) Cópia autenticada da Certidão de Nascimento ou Casamento;
j) Na entrega da documentação supracitada (presencialmente ou via postal), preencher e assinar a Declaração
de Concordância com o Edital n° 01/2018 – PROACAD, emitida pela Coordenação de Cursos de Graduação a
Distância. O link para a Declaração está disponível no site da Educação a Distância
(https://www.ufpe.br/ead/editais).

K) Exclusivamente para a Tutoria em Letras - Língua Portuguesa, Polo Recife, cópia autenticada da
Declaração emitida pela Coordenação do Programa de Pós-Graduação de que o/a candidato/a está
cursando mestrado ou doutorado em Linguística, Literatura ou Ciências da Linguagem em um programa
de pós-graduação da UFPE.

