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PROCESSO SELETIVO DE BOLSISTAS 

ORIENTAÇÃO DE TRABALHOS DE ESTÁGIO E CONCLUSÃO DE CURSO 

BACHARELADO EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

 
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 presente CONVOCAÇÃO 
Seletivo de professores, para atuação como orientador de trabalhos de Estágio Supervisionado e de 
Trabalhos de Conclusão de Curso – TCC no Curso de Bacharelado em Administração Pública, na modalidade 
à distância, do Sistema Universidade Aberta do Brasil
Grossa, de acordo com os Editais 051/19,

 

1. DOS PROFESSORES CONVOCADOS:
 

 

2. DOS PROCEDIMENTOS 
2.1 O professor convocado constante do item 1 do presente edital deverá providenciar a seguinte 
documentação para cadastro junto ao SGB
2.1.1 Preencher o Formulário de Cadastramento/ Termo de Compromisso de
2.1.2 Providenciar as seguintes fotocópias:
a) Certificado de Graduação; 
b) Certificado da Última Titulação ( Mestrado ou
c) Comprovação de tempo de docência no ensino
d) Declaração de não acumulo de 
2.2 No momento da convocação, o Professor Formador não poderá estar vinculado a nenhum programa do 
qual seja beneficiado de bolsa, conforme Lei nº 11.273 de 6/2/2006, à Portaria MEC nº 1.243, de 30 de 
dezembro de 2009, à Portaria Conjunta CAPES/CNPq nº 2, de 22 de julho de 2014, à Portaria CAPES nº 183, 
de 21 de outubro de 2016 e à Portaria CAPES nº 15 de 23 de janeiro de
para concessão e pagamento de bolsas aos participantes da preparação e execução da UNIVERSIDADE 
ESTADUAL DE PONTA GROSSA– EaD dos cursos e programas de formação superior, inicial e continuada no 
âmbito do Sistema Universidade Aberta do Brasil (UAB).
2.3 A documentação deverá ser entregue na 
 

 

2.4 O professor convocado terá o prazo de 
para a entrega da documentação solicitada no item 2.1
2.5 O não atendimento do item 2.

2º PATRICIA MARIA BONATO 
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EDITAL 003/20 - UEPG/NUTEAD/UAB 
PROCESSO SELETIVO DE BOLSISTAS 

UAB/CAPES/PNAP 

 
PROFESSOR FORMADOR  

DE TRABALHOS DE ESTÁGIO E CONCLUSÃO DE CURSO 

BACHARELADO EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - CONVOCAÇÃO

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 presente CONVOCAÇÃO 
Seletivo de professores, para atuação como orientador de trabalhos de Estágio Supervisionado e de 

TCC no Curso de Bacharelado em Administração Pública, na modalidade 
de Aberta do Brasil-UAB, ofertado pela Universidade Estadual de Ponta 

is 051/19, 054/19 e  055/19 - UEPG/NUTEAD/UAB

DOS PROFESSORES CONVOCADOS: 

O professor convocado constante do item 1 do presente edital deverá providenciar a seguinte 
documentação para cadastro junto ao SGB-Sistema de Gerenciamento de Bolsas/CAPES:

Preencher o Formulário de Cadastramento/ Termo de Compromisso de Bolsista
fotocópias: 

ltima Titulação ( Mestrado ou Doutorado); 
Comprovação de tempo de docência no ensino superior. 

 bolsas. 
No momento da convocação, o Professor Formador não poderá estar vinculado a nenhum programa do 

do de bolsa, conforme Lei nº 11.273 de 6/2/2006, à Portaria MEC nº 1.243, de 30 de 
dezembro de 2009, à Portaria Conjunta CAPES/CNPq nº 2, de 22 de julho de 2014, à Portaria CAPES nº 183, 
de 21 de outubro de 2016 e à Portaria CAPES nº 15 de 23 de janeiro de 2017 que regulamenta as diretrizes 
para concessão e pagamento de bolsas aos participantes da preparação e execução da UNIVERSIDADE 

EaD dos cursos e programas de formação superior, inicial e continuada no 
idade Aberta do Brasil (UAB). 

A documentação deverá ser entregue na Secretaria – Editais do NUTEAD, no seguinte

O professor convocado terá o prazo de até 3 dias úteis, ou seja, até o dia 1
para a entrega da documentação solicitada no item 2.1.2 deste edital. 

O não atendimento do item 2.3 no prazo estabelecido no presente edital será entendido como 

NOMES 
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eneral Carlos Cavalcanti, 4748, Uvaranas, Ponta Grossa, Paraná 
Telefone: (42) 3220-3250 

DE TRABALHOS DE ESTÁGIO E CONCLUSÃO DE CURSO – TCC 

CONVOCAÇÃO 

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 presente CONVOCAÇÃO referente ao Processo 
Seletivo de professores, para atuação como orientador de trabalhos de Estágio Supervisionado e de 

TCC no Curso de Bacharelado em Administração Pública, na modalidade 
UAB, ofertado pela Universidade Estadual de Ponta 

UEPG/NUTEAD/UAB 

O professor convocado constante do item 1 do presente edital deverá providenciar a seguinte  
Bolsas/CAPES: 

Bolsista-CAPES; 

No momento da convocação, o Professor Formador não poderá estar vinculado a nenhum programa do 
do de bolsa, conforme Lei nº 11.273 de 6/2/2006, à Portaria MEC nº 1.243, de 30 de 

dezembro de 2009, à Portaria Conjunta CAPES/CNPq nº 2, de 22 de julho de 2014, à Portaria CAPES nº 183, 
2017 que regulamenta as diretrizes 

para concessão e pagamento de bolsas aos participantes da preparação e execução da UNIVERSIDADE 
EaD dos cursos e programas de formação superior, inicial e continuada no 

, no seguinte endereço: 

até 3 dias úteis, ou seja, até o dia 19 de fevereiro de 2020, 

no prazo estabelecido no presente edital será entendido como não 
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interesse em assumir a função, caracterizando assim a desistência da vaga, sendo então proc
convocação do próximo classificado.
2.6 Ainda de acordo com o item 2.5, a 
de desistência constante no “Anexo I

3 DISPOSIÇÕES FINAIS 
3.1 Maiores informações sobre o edital de convocação poderão ser obtidas na secretaria do Curso, no 
telefone (42) 3220-3250. 
3.2 Os casos omissos serão resolvidos pela Universidade Estadual de Ponta

 
 

Ponta Grossa, 1

Profª Dr. Livio Marcel Queiji         
                   Coordenação de Curso     
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interesse em assumir a função, caracterizando assim a desistência da vaga, sendo então proc
classificado. 

2.6 Ainda de acordo com o item 2.5, a desistência da vaga poderá ocorrer com a assinatu
Anexo I”. 

Maiores informações sobre o edital de convocação poderão ser obtidas na secretaria do Curso, no 

Os casos omissos serão resolvidos pela Universidade Estadual de Ponta Grossa.

 
Ponta Grossa, 14 de fevereiro de 2020. 

 
 
 
 

 
                                                       Prof.Dr. Carlos Willians Jaques Morais 

                         Coordenação UAB /
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interesse em assumir a função, caracterizando assim a desistência da vaga, sendo então procedida a 

desistência da vaga poderá ocorrer com a assinatura da declaração 

Maiores informações sobre o edital de convocação poderão ser obtidas na secretaria do Curso, no 

Grossa. 

. Carlos Willians Jaques Morais  
Coordenação UAB / UEPG 
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DECLARAÇÃO DE DESIST

Eu, ___________________________________________, nacionalidade _________________, estado civil 

______________, residente e domiciliado(a) ________________________________________, nº 

________, Bairro __________, município de ______________, estado de _________

______________________; CPF nº ____________________, candidato(a) aprovado

Seletivo para Professor Formador

________/________, classificado(a) em _____

do curso de ______________

_____/_____/_____; venho pela presente, 

vaga referente ao Edital de Convocação nº ____/______, publicado na página do 

 

____________________
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Anexo I 
 

DECLARAÇÃO DE DESISTÊNCIA DE VAGA 
 
 

___________________________________________, nacionalidade _________________, estado civil 

______________, residente e domiciliado(a) ________________________________________, nº 

________, Bairro __________, município de ______________, estado de _________

CPF nº ____________________, candidato(a) aprovado

Seletivo para Professor Formador, NUTEAD, da Universidade Estadual de Ponta Grossa

_____, classificado(a) em _____ lugar para o provimento da vaga de 

do curso de _____________________________, conforme resultado final homologado em 

_____/_____/_____; venho pela presente, declarar, formal e definitivamente, 

referente ao Edital de Convocação nº ____/______, publicado na página do 

Ponta Grossa,______ de _____

______________________________________________

Assinatura do(a) candidato(a) 
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___________________________________________, nacionalidade _________________, estado civil 

______________, residente e domiciliado(a) ________________________________________, nº 

________, Bairro __________, município de ______________, estado de __________, RG nº 

CPF nº ____________________, candidato(a) aprovado(a) no Processo 

da Universidade Estadual de Ponta Grossa – Edital nº 

lugar para o provimento da vaga de Professor Formador  

_______________, conforme resultado final homologado em 

, formal e definitivamente, a minha desistência à 

referente ao Edital de Convocação nº ____/______, publicado na página do NUTEAD - UEPG. 

____ de ________________ de 2020 

 

 

 

__________________ 


