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EDITAL N° 047/13 - UEPG/NUTEAD/UAB  
PROCESSO SELETIVO DE BOLSISTAS UAB/FNDE 

TUTORES A DISTANCIA  
LICENCIATURA EM GEOGRAFIA - ESTÁGIO SUPERVISIONADO 

 
RETIFICAÇÃO DO EDITAL 044/13- UEPG/NUTEAD/UAB 

 
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 
044/2013 - UEPG/NUTEAD/UAB referente ao PROCESSO SELETIVO DE BOLSISTAS para atuarem 
como tutores a distancia no Curso de Licenciatura em Geografia junto à disciplina de Estágio 
Curricular Supervisionado, do Sistema Universidade Aberta do Brasil, oferecido pela Universidade 
Estadual de Ponta Grossa, na modalidade a distância, conforme Editais nº 044/13-
UEPG/NUTEAD/UAB. 

 

1. Ficam alterados os itens 6.1.3, 6.1.4 e 6.1.5 do Edital nº 044/13-UEPG/NUTEAD/UAB: 

 

ONDE SE LÊ: 
6.1.3 Serão selecionados, para a segunda etapa do processo seletivo os candidatos que atenderem ao 
item 6.1.1, sub-ítens a e b, de acordo com as notas obtidas, em listagem por ordem alfabética a ser 
disponibilizada no dia 20 de junho de 2013, bem como a divulgação do local, data e horário para a 
realização da segunda etapa no endereço eletrônico www.nutead.org 
6.1.4 Os recursos relativos ao resultado da primeira etapa deverão ser protocolizados, pessoalmente 
ou através de procuração simples, até às 17 horas do dia 25 de junho de 2013, no Protocolo Geral da 
UEPG, situado no Campus de Uvaranas, sito à Av. Carlos Cavalcanti, nº 4748, Uvaranas, Ponta 
Grossa, Paraná. 
6.1.5 No dia 26 de junho de 2013 será disponibilizado o resultado dos selecionados para a Segunda 
Etapa, após a análise de eventuais recursos. 

 

LEIA-SE: 
6.1.3 Serão selecionados, para a segunda etapa do processo seletivo os candidatos que atenderem ao 
item 6.1.1, sub-ítens a e b, de acordo com as notas obtidas, em listagem por ordem alfabética a ser 
disponibilizada no dia 21 de junho de 2013, bem como a divulgação do local, data e horário para a 
realização da segunda etapa no endereço eletrônico www.nutead.org 
6.1.4 Os recursos relativos ao resultado da primeira etapa deverão ser protocolizados, pessoalmente 
ou através de procuração simples, até às 17 horas do dia 26 de junho de 2013, no Protocolo Geral da 
UEPG, situado no Campus de Uvaranas, sito à Av. Carlos Cavalcanti, nº 4748, Uvaranas, Ponta 
Grossa, Paraná. 
6.1.5 No dia 27 de junho de 2013 será disponibilizado o resultado dos selecionados para a Segunda 
Etapa, após a análise de eventuais recursos. 
 
2. Permanecem inalteradas as demais disposições contidas no Edital n° 044/13- UEPG/NUTEAD/UAB. 
 
3. Os casos omissos serão resolvidos pela Coordenação UAB/UEPG. 

 
Ponta Grossa, 20 de junho de 2013.  

 

 
Profª Herminia Regina Bugeste Marinho                  Prof. Gilson Campos Ferreira da Cruz 
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