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EDITAL N° 148/12 - UEPG/NUTEAD/UAB  
PROCESSO SELETIVO DE BOLSISTAS UAB/FNDE 

TUTOR PRESENCIAL 
ESPECIALIZAÇÃO EM HISTÓRIA, ARTE E CULTURA 

 
 

RETIFICAÇÃO DO EDITAL 139/12 
 
 

A Universidade Estadual de Ponta Grossa, através do Núcleo de Tecnologia e Educação 
Aberta e a Distância, no uso de suas atribuições legais, torna publico a RETIFICAÇÃO DO EDITAL Nº 
139/2012 - UEPG/NUTEAD/UAB referente ao PROCESSO SELETIVO DE BOLSISTAS para atuarem 
como TUTORES PRESENCIAIS nos Polos de Apoio Presencial do Curso de Especialização em 
História Arte e Cultura, do Sistema Universidade Aberta do Brasil (UAB), oferecido pela Universidade 
Estadual de Ponta Grossa, na modalidade a distância.  

 

1. Ficam alterados os itens 7.1, 10.4, 11.1 e 11.2, do Edital nº 139/12 - 
UEPG/NUTEAD/UAB: 

 

ONDE SE LÊ: 
7.1 O Edital de Resultado Final será divulgado em listagem, em ordem de classificação, 
disponibilizada no site www.nutead.org no dia 12 de setembro de 2012. 
10.4 O candidato terá até 03 (três) dias úteis, ou seja, até às 17 horas do dia 14 de setembro de 2012, 
para interpor recurso referente ao resultado da seleção prevista no presente Edital. 
11.1 O resultado final após a análise de eventuais recursos, será divulgado em listagem, em ordem de 
classificação, disponibilizada no site www.nutead.org no dia 17 de setembro de 2012. 
11.2 Caso não seja protocolizado nenhum recurso até às 17 horas do dia 14 de setembro de 2012, 
será mantido o Resultado Final previsto no item 7.1 do presente Edital. 
 

LEIA-SE: 
7.1 O Edital de Resultado Final será divulgado em listagem, em ordem de classificação, 
disponibilizada no site www.nutead.org no dia 14 de setembro de 2012. 
10.4 O candidato terá até 03 (três) dias úteis, ou seja, até às 17 horas do dia 18 de setembro de 2012, 
para interpor recurso referente ao resultado da seleção prevista no presente Edital. 
11.1 O resultado final após a análise de eventuais recursos, será divulgado em listagem, em ordem de 
classificação, disponibilizada no site www.nutead.org no dia 19 de setembro de 2012. 
11.2 Caso não seja protocolizado nenhum recurso até às 17 horas do dia 18 de setembro de 2012, 
será mantido o Resultado Final previsto no item 7.1 do presente Edital. 
 
 
2. Permanecem inalteradas as demais disposições contidas no Edital n° 139/12- UEPG/NUTEAD/UAB. 
 
3. Os casos omissos serão resolvidos pela Coordenação UAB/UEPG. 

 
 

Ponta Grossa, 12 de setembro de 2012.  
 
 

 
Hermínia Regina Bugeste Marinho 

COORDENADORA UAB/UEPG 
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