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

EDITAL 025/18-UEPG/NUTEAD/UAB
PROCESSO SELETIVO DE BOLSISTAS UAB/CAPES
TUTOR PRESENCIAL - POLO CAMPO LARGO/PR
LICENCIATURA EM LETRAS PORTUGUÊS/ESPANHOL
RETIFICAÇÃO
NOVO CRONOGRAMA - EDITAL 010/18-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 pública a definição de novo
cronograma constante do Edital 010/18-UEPG/NUTEAD/UAB, referente ao PROCESSO SELETIVO
DE BOLSISTAS para atuação como TUTOR PRESENCIAL junto ao Curso de Licernciatura em Letras
Português/Espanhol, do Sistema Universidade Aberta do Brasil - UAB/CAPES, ofertado pela
Universidade Estadual de Ponta Grossa, na modalidade à distância.
1.ONDE SE LÊ:

5. DAS INSCRIÇÕES
5.1. Período: de 08 a 19 de fevereiro de 2018.
5.2. As inscrições deverão ser realizadas online, exclusivamente no endereço eletrônico
ead.uepg.br/inscricoes até às 23h55min (vinte e três horas e cinqüenta e cinco minutos) do dia 19
de fevereiro de 2018. O candidato deverá preencher o formulário de inscrições eletronicamente
conforme orientações disponíveis. Em seguida, deverá imprimir o formulário, assinar e anexar
juntamente com a documentação a ser entregue na Coordenação do Polo para o qual o candidato
realizou a sua inscrição
5.5. Após a inscrição, o candidato deverá entregar pessoalmente ou através de procuração simples,
em envelope lacrado, no endereço do Polo de Apoio Presencial constante no Anexo I, entre o
período de 08 a 20 de fevereiro de 2018, até as 17h00min, a seguinte documentação:
5.7. No dia 21 de fevereiro de 2018, impreterivelmente, a Coordenação do Polo enviará os
envelopes recebidos dos candidatos inscritos e encaminhará via Correio (SEDEX), para o seguinte
endereço:
5.8 Em hipótese alguma será admitida juntada de documentos ou aditamentos após 17h00min, do
dia 20 de fevereiro de 2018.
6.4 O Edital de Resultado Final será disponibilizado no dia 26 de fevereiro de 2018, no
endereço eletrônico www.ead.uepg.br em listagem por ordem de classificação.
6.5 Serão admitidos recursos, por escrito, referentes ao Edital de Resultado Final mencionado no
item 6.4 do presente edital, dirigidos ao Coordenador UAB/UEPG, Profª Eliane de Fátima Rauski Nutead - Núcleo de Tecnologia e Educação Aberta e a Distância, até 48 (quarenta e oito) horas após
a publicação do resultado final, ou seja, até 17h00min do dia 28 de fevereiro de 2018.
2.LEIA-SE:

5. DAS INSCRIÇÕES
5.1. Período: de 08 a 26 de fevereiro de 2018.
5.2. As inscrições deverão ser realizadas online, exclusivamente no endereço eletrônico
ead.uepg.br/inscricoes até às 23h55min (vinte e três horas e cinqüenta e cinco minutos) do dia 26
de fevereiro de 2018. O candidato deverá preencher o formulário de inscrições eletronicamente
conforme orientações disponíveis. Em seguida, deverá imprimir o formulário, assinar e anexar
juntamente com a documentação a ser entregue na Coordenação do Polo para o qual o candidato
realizou a sua inscrição
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5.5. Após a inscrição, o candidato deverá entregar pessoalmente ou através de procuração simples,
em envelope lacrado, no endereço do Polo de Apoio Presencial constante no Anexo I, entre o
período de 08 a 27 de fevereiro de 2018, até as 17h00min, a seguinte documentação:
5.7. No dia 28 de fevereiro de 2018, impreterivelmente, a Coordenação do Polo enviará os
envelopes recebidos dos candidatos inscritos e encaminhará via Correio (SEDEX), para o seguinte
endereço:
5.8 Em hipótese alguma será admitida juntada de documentos ou aditamentos após 17h00min, do
dia 27 de fevereiro de 2018.
6.4 O Edital de Resultado Final será disponibilizado no dia 09 de março de 2018, no endereço
eletrônico www.ead.uepg.br em listagem por ordem de classificação.
6.5 Serão admitidos recursos, por escrito, referentes ao Edital de Resultado Final mencionado no
item 6.4 do presente edital, dirigidos ao Coordenador UAB/UEPG, Profª Eliane de Fátima Rauski Nutead - Núcleo de Tecnologia e Educação Aberta e a Distância, até 48 (quarenta e oito) horas após
a publicação do resultado final, ou seja, até 17h00min do dia 13 de março de 2018.
3. DISPOSIÇÕES FINAIS

3.1 Fica alterado o Anexo II - Cronograma do Processo Seletivo, constante do edital 010/18.
com as novas datas constante do item 2 deste edital.
3.2 Permanecem inalteradas as demais disposições contidas no Edital n° 010/18UEPG/NUTEAD/UAB.
3.3 Maiores informações sobre o presente edital poderão ser obtidas na Secretaria do Nutead,
através do telefone (42)3220-3797.
3.4 Os casos omissos serão resolvidos pela Universidade Estadual de Ponta Grossa.
Ponta Grossa, 22 de fevereiro de 2018.
Profª Eliane de Fátima Rauski
Coordenadora UAB/UEPG
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