
EDITAL Nº 121/22 - UEPG/NUTEAD

PROCESSO SELETIVO DE APLICADOR DE PRÁTICA ESPORTIVA

Curso de Licenciatura em Educação Física

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 pública a CONVOCAÇÃO
DE APROVADOS no PROCESSO SELETIVO DE BOLSISTAS para atuação como

APLICADOR DE PRÁTICA ESPORTIVA, na modalidade a distância, do Sistema

Universidade Aberta do Brasil - UAB, oferecido pela Universidade Estadual de Ponta

Grossa, na modalidade a distância, conforme Edital 080/22, 098/22 e retificação -

UEPG/NUTEAD/UAB.

1. DOS CONVOCADOS
1.1 CONVOCAÇÃO:

Disciplina: EDUCAÇÃO FÍSICA PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA I

CLASSIFICAÇÃO

1º. CRISTIANE ROCHA DA SILVA

2. DOS PROCEDIMENTOS

2.1 O professor convocado constante no item 1 do presente edital deverá providenciar a

seguinte documentação para cadastro junto ao SGB - Sistema de Gerenciamento de

Bolsas/CAPES (Cópias por meio digital e original presencialmente para autenticação, ou

Cópia Autenticada em cartório):

2.1.1. Formulário de Cadastramento/ Termo de Compromisso de Bolsista-CAPES,

preenchido à mão, pode ser acessado no link https://ead.uepg.br/Aplicador ;

2.1.2. Declaração de não acúmulo de bolsas, conforme modelo do ANEXO I

deste Edital;

2.1.3. Fotocópias:
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a) Certificado de graduação;
b) Certificado da última titulação (Pós-graduação Stricto ou Latu Sensu); 
c) Comprovação de tempo no magistério do ensino superior (Comprovante de
experiência).

2.2. As cópias do documentos deverão ser protocolados por meio do Serviço Eletrônico de

Informação – SEI, no site https://sei.uepg.br/, na aba PROTOCOLO DIGITAL > Processo
Seletivo - NUTEAD, endereçados ao Núcleo de Tecnologia e Educação Aberta e a

Distância – NUTEAD, nomeado como “EDITAL nº 121/22 - Aplicador de Prática”.

2.2.1 Será possível o envio das cópias pelo SEI e posterior autenticação dos

documentos originais presencialmente no NUTEAD ou o envio das cópias já

autenticadas em cartório pelo SEI.

2.3 Os documentos originais acima devem ser apresentados presencialmente para
autenticação das cópias no NUTEAD (Gestão Pedagógica) - Central de salas, Campus

Uvaranas - Av. General Carlos Cavalcanti, 4748 - Uvaranas, Ponta Grossa - CEP

84030-900, das 9h às 11h30 e da 13h30 às 16h.

2.3.1 Caso a documentação já tenha sido apresentada presencialmente para

autenticação em convocações anteriores de outro processo seletivo, não será

necessário uma nova autenticação.

2.3.2 Havendo autenticação anterior da documentação, ainda se faz necessário a

apresentação presencial da declaração de não acúmulo de bolsas e do

formulário de Cadastramento/ Termo de Compromisso de Bolsista-CAPES
originais no Núcleo de Tecnologia e Educação Aberta e a Distância - NUTEAD.

2.3.3 É obrigatório o envio da documentação citada no item 2.2 por meio do Serviço

Eletrônico de Informação – SEI (item 2.1) em todos os casos.

2.4 O convocado terá o prazo até o dia de 21 julho de 2022, para o envio da

documentação solicitada no item 2.1 deste edital.

2.5 O não atendimento do item 2.2 do presente edital será entendido como não interesse

em assumir a função, caracterizando assim a desistência da vaga, sendo então procedida

a convocação do próximo classificado.
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2.6 Em caso de desistência, o candidato deve preencher e enviar o Termo de Desistência
de Bolsa, presente no anexo II deste edital por meio do Serviço Eletrônico de Informação

– SEI, site https://sei.uepg.br/, na aba PROTOCOLO DIGITAL, Solicitações Gerais

endereçados ao Núcleo de Tecnologia e Educação Aberta e a Distância – NUTEAD,

nomeado “DESISTÊNCIA”.

3. DISPOSIÇÕES FINAIS
3.1 Maiores informações sobre o presente edital poderão ser obtidas no NUTEAD - Editais,

através do telefone (42) 3220-3250.

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

Ponta Grossa, 14 de julho de 2022.

Profª. Dr. Prof. Paulo Sergio Ribeiro
Coordenação de Curso

Prof. Dr. Carlos Willians Jaques Morais
Coordenação UAB/UEPG
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ANEXO I

DECLARAÇÃO DE TEMPO DE ATUAÇÃO NO MAGISTÉRIO SUPERIOR

Em _____ de _____________ de 20___.

Eu, __________________________________________________________, CPF:

____________________________, declaro que atuei no magistério do ensino superior, ou
tive experiência em atividades de tutoria que tenham sido desenvolvidas no âmbito da

Educação a Distância durante ________ anos, conforme comprovado pelos documentos

anexos.

________________________________
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Assinatura do candidato

ANEXO II

DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DE TRABALHO PRESENCIAL NOS POLOS DE
APOIO PRESENCIAL

Em _____ de _____________ de 20___.

Eu, __________________________________________________________, CPF:

____________________________, declaro que tenho disponibilidade de viajar para

trabalho presencial em todos os polos de apoio presencial localizados no interior do estado

do Paraná (ou outros estados) onde esteja sendo ofertado o curso a que se refere o edital

nº 182/21 - NUTEAD.

Ainda, declaro que tenho disponibilidade de participação em reuniões de capacitação,

orientação de tutores, gravações e webconferências realizadas em datas e horários

definidos pela coordenação do Curso, na vigência da atuação como Aplicador de Prática

Esportiva.
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Declaro também que tenho disponibilidade para viagens aos polos de apoio presencial

localizados no interior do estado do Paraná (ou outros estados) onde seja ofertado o curso

a que se refere este edital, incluindo aos sábados e domingos.

________________________________

Assinatura do candidato
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