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EDITAL DE 

EDITAL 

EDITAIS PARA PROFESSORES 

A Universidade Estadual de Ponta Grossa, através do Núcleo de Tecnologia e 

Educação Aberta e a Distância, no uso de suas atribuições legais, torna público 

RETIFICAÇÃO dos Editais supracitado

1. Nos requisitos, item 4.2 dos editais supracitados

ONDE SE LÊ:  

 “4.2 Ter experiência mínima de 1 (um) ano no magistério do ensino básico ou 

superior,conforme Portaria CAPES 183/2016, de 21/10/16;

 

LEIA-SE: 

“4.2 Ter experiência mínima de 1 (um) ano no magistério do ensino básico ou superior

conforme Portaria CAPES 183/2016, de 21/10/16

que tenham sido desenvolvidas no âmbito do Sistema UAB Universidade Aberta do Brasil, 

atendendo desta forma o disposto no ofício nº 187/2016

2.  Nos requitisitos, item 4.5 

ONDE SE LÊ:  

“4.5 Não receber qualquer outra bolsa de fomento que tenha por base a Lei nº 11.273, ou que

seja custeada pelos recursos do CAPES/CNPq/FNDE, ou, ainda, que seja concedida pelo 

Sistema UAB - Portaria nº 183/2016 

graduação (mestrado ou doutorado) recebedores de bolsa de

 

LEIA-SE: 

“4.5 Não receber qualquer outra bolsa de fomento que tenha por base a Lei nº 11.273, ou 

que seja custeada pelos recursos do CAPES/CNPq/FNDE, ou, ainda, que seja concedida 
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EDITAL DE RETIFICAÇÃO Nº 111/20

EDITAL   - UEPG/NUTEAD/UAB  

EDITAIS PARA PROFESSORES TUTORES 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 público 

supracitados, conforme alteração a seguir elencada

dos editais supracitados: 

Ter experiência mínima de 1 (um) ano no magistério do ensino básico ou 

Portaria CAPES 183/2016, de 21/10/16;” 

Ter experiência mínima de 1 (um) ano no magistério do ensino básico ou superior

Portaria CAPES 183/2016, de 21/10/16 ou ter experiência em atividades de tutoria 

que tenham sido desenvolvidas no âmbito do Sistema UAB Universidade Aberta do Brasil, 

atendendo desta forma o disposto no ofício nº 187/2016-CCG/CGFO/DED/CAPES

 dos editais supracitados: 

Não receber qualquer outra bolsa de fomento que tenha por base a Lei nº 11.273, ou que

seja custeada pelos recursos do CAPES/CNPq/FNDE, ou, ainda, que seja concedida pelo 

Portaria nº 183/2016 - exceto para alunos matriculados em Cursos de pós

graduação (mestrado ou doutorado) recebedores de bolsa de estudo.” 

lquer outra bolsa de fomento que tenha por base a Lei nº 11.273, ou 

que seja custeada pelos recursos do CAPES/CNPq/FNDE, ou, ainda, que seja concedida 
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TUTORES 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 público a 

elencada: 

Ter experiência mínima de 1 (um) ano no magistério do ensino básico ou 

Ter experiência mínima de 1 (um) ano no magistério do ensino básico ou superior, 

ter experiência em atividades de tutoria 

que tenham sido desenvolvidas no âmbito do Sistema UAB Universidade Aberta do Brasil, 

CCG/CGFO/DED/CAPES;” 

Não receber qualquer outra bolsa de fomento que tenha por base a Lei nº 11.273, ou que 

seja custeada pelos recursos do CAPES/CNPq/FNDE, ou, ainda, que seja concedida pelo 

exceto para alunos matriculados em Cursos de pós-

lquer outra bolsa de fomento que tenha por base a Lei nº 11.273, ou 

que seja custeada pelos recursos do CAPES/CNPq/FNDE, ou, ainda, que seja concedida 
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pelo Sistema UAB - Portaria nº 183/2016 

 

 

Os demais itens e subitens do citado Edital permanecem inalterados. 

 

Ponta Grossa, 

Prof. Dr. Carlos Willians Jaques Morais

                 Coordenador UAB/UEPG                       
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Portaria nº 183/2016 - exceto para exceção do item 3.3.

Os demais itens e subitens do citado Edital permanecem inalterados. 

Ponta Grossa, 31 de julho de 2020. 

 

Jaques Morais    Profa. Dra. Kelly Cristina Ducatti da Silva

Coordenador UAB/UEPG                       Coordenadora Adjunta UAB/UEPG
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exceção do item 3.3.” 

Os demais itens e subitens do citado Edital permanecem inalterados.  

Kelly Cristina Ducatti da Silva 

Coordenadora Adjunta UAB/UEPG 


