UNIVERSIDADE ESTADUAL DE PONTA GROSSA
NUTEAD – Núcleo de Tecnologia e Educação Aberta e a Distância

EDITAL N° 153/15-UEPG/NUTEAD/UAB
PROCESSO SELETIVO DE BOLSISTAS- UAB/CAPES
TUTOR PRESENCIAL
ESPECIALIZAÇÃO EM GESTÃO EDUCACIONAL:
ORGANIZAÇÃO ESCOLAR E TRABALHO PEDAGÓGICO
CONVOCAÇÃO DE APROVADOS
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 CONVOCAÇÃO DE
APROVADOS no PROCESSO SELETIVO DE BOLSISTAS para atuar como TUTORES PRESENCIAIS
no Curso de Especialização em Gestão Educacional: Organização Escolar e Trabalho Pedagógico, do
Sistema Universidade Aberta do Brasil-UAB/CAPES oferecido pela Universidade Estadual de Ponta
Grossa, na modalidade à distância, conforme Editais 071/15 e 146/15-UEPG/NUTEAD/UAB.
1.

DOS CONVOCADOS
POLOS

CONVOCADO

PALMEIRA-PR

SOELI APARECIDA HIPOLITO

2. DOS PROCEDIMENTOS
2.1. O convocado mencionado no item 01 do presente edital deverá:
2.1.1. Entrar em contato com a Coordenação de Polo para o qual está sendo convocado,
impreterivelmente até o dia 17 de abril de 2015, para detalhamento das atividades e horários
pertinentes ao desempenho da função de tutor presencial.
2.1.2. Preencher o formulário de cadastro, que será encaminhado no email que o candidato registrou
quando da realização da sua inscrição no processo seletivo. O convocado deverá completar todas as
etapas constantes do formulário para a finalização e homologação da sua convocação.
2.1.3. Após o preenchimento do cadastro, o convocado deverá providenciar a documentação exigida, a
qual deverá ser enviada, via SEDEX para a UEPG – Secretaria Geral do Nutead – At. Marcia MunhozCentral de Salas de Aula- Sala 04 - Campus de Uvaranas, sito à Av. Carlos Cavalcanti, 4748 – Ponta
Grossa-PR, CEP: 84.030-900 até 07 (sete) dias úteis contados a partir da data da publicação deste
edital de convocação, ou seja, até 17h00min horas do dia 27 de abril de 2015.
2.2. O não atendimento do item 2.1.1 no prazo estabelecido no presente edital será entendido como
não interesse em assumir a função de tutor presencial, caracterizando assim a desistência, sendo
então procedida a convocação do próximo classificado ou a abertura de um novo processo de seleção.
2.3. Na eventualidade do convocado não receber o link para preenchimento do cadastro, entrar em
contato com a Secretaria do NUTEAD através do email marciasarai@nutead.org para as devidas
orientações quanto ao preenchimento do cadastro.
3. DISPOSIÇÕES FINAIS
3.1 Maiores informações sobre o presente edital poderão ser obtidas no NUTEAD, através do telefone
(42) 3220-3797.
3.2 Os casos omissos serão resolvidos pela Universidade Estadual de Ponta Grossa.
Ponta Grossa, 15 de abril de 2015.
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