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

EDITAL 026/19-UEPG/NUTEAD/UAB
PROCESSO SELETIVO DE BOLSISTAS UAB/CAPES/PNAP
PROFESSOR FORMADOR
ORIENTAÇÃO DE TRABALHOS DE ESTÁGIO E CONCLUSÃO DE CURSO - TCC
BACHARELADO EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – EAD
ALTERAÇÃO DE CRONOGRAMA
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 do edital
020/19 do PROCESSO SELETIVO DE PROFESSORES para atuação como PROFESSOR FORMADOR
na orientação de trabalhos de Estágio Supervisionado e de Trabalhos de Conclusão de Curso - TCC,
no Curso de Administração Pública, na modalidade à distância, do Sistema Universidade Aberta do
Brasil - UAB, ofertado pela Universidade Estadual de Ponta Grossa, de acordo com as cláusulas a
seguir:
1.ONDE SE LÊ:
5.1 Período: de 19 a 24 de março de 2019.
5.2 As inscrições deverão ser realizadas online, exclusivamente no endereço eletrônico
ead.uepg.br/inscricoes até às 23h55min (vinte e três horas e cinquenta e cinco minutos) do dia 24
de março de 2019. O candidato deverá preencher o formulário de inscrições eletronicamente
conforme orientações disponíveis. Em seguida, deverá imprimir o formulário, assinar e enviar
juntamente com a documentação a ser entregue na Coordenação do Curso, conforme item 5.5, deste
edital.
5.5 Após a inscrição, o candidato deverá enviar a documentação digitalizada, para a Secretaria do
Curso, no e.mail secretaria.admpublica@ead.uepg.br, entre os dia 19 a 25 de março de 2019,
5.7 Em hipótese alguma será admitida juntada de documentos ou aditamentos após dia 25 de
março de 2019.
6.4 O Resultado Final será disponibilizado no dia 27 de março de 2019 no endereço eletrônico
ead.uepg.br em listagem por ordem de classificação, com o preenchimento de vagas seguindo o que
estabelece o item 1 deste edital.
6.6 Os recursos relativos ao Resultado Final deverão ser protocolados, pessoalmente ou através de
procuração simples, até 17h00min do dia 29 de março de 2019, no Protocolo Geral da UEPG,
Campus de Uvaranas, sito à Av. Carlos Cavalcanti, nº 4748, Uvaranas, Ponta Grossa, Paraná,
endereçados ao Coordenador do Curso de Administração Pública, na modalidade a distância, em
atenção a Professora Rúbia Carla Maier Biscaia.
2. LEIA-SE:
5.1 Período: de 19 a 31 de março de 2019.
5.2 As inscrições deverão ser realizadas online, exclusivamente no endereço eletrônico
ead.uepg.br/inscricoes até às 23h55min (vinte e três horas e cinquenta e cinco minutos) do dia 31
de março de 2019. O candidato deverá preencher o formulário de inscrições eletronicamente
conforme orientações disponíveis. Em seguida, deverá imprimir o formulário, assinar e enviar
juntamente com a documentação a ser entregue na Coordenação do Curso, conforme item 5.5, deste
edital.
5.5 Após a inscrição, o candidato deverá enviar a documentação digitalizada, para a Secretaria do
Curso, no e.mail secretaria.admpublica@ead.uepg.br, entre os dia 19 a 31 de março de 2019,
5.7 Em hipótese alguma será admitida juntada de documentos ou aditamentos após as
23:55horas do dia 31 de março de 2019.
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6.4 O Resultado Final será disponibilizado no dia 02 de abril de 2019 no endereço eletrônico
ead.uepg.br em listagem por ordem de classificação, com o preenchimento de vagas seguindo o que
estabelece o item 1 deste edital.
6.6 Os recursos relativos ao Resultado Final deverão ser protocolados, pessoalmente ou através de
procuração simples, até 17h00min do dia 03 de abril de 2019, no Protocolo Geral da UEPG,
Campus de Uvaranas, sito à Av. Carlos Cavalcanti, nº 4748, Uvaranas, Ponta Grossa, Paraná,
endereçados ao Coordenador do Curso de Administração Pública, na modalidade a distância, em
atenção a Professora Rúbia Carla Maier Biscaia.
3. DISPOSIÇÕES FINAIS
3.1 Permanecem inalteradas as demais disposições constantes do Edital 020/19UEPG/NUTEAD/UAB.
3.2 Maiores informações sobre o presente edital poderão ser obtidas na Secretaria do Curso,
através do telefone (42)3220-3365.
3.3 Os casos omissos serão resolvidos pela Universidade Estadual de Ponta Grossa.
Ponta Grossa, 25 de março de 2019.

Prof.ª Drª. Rubia Carla Maier Biscaia
Coordenação de Curso

Prof. Dr. Carlos Willians Jaques Morais
Coordenação UAB - UEPG
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