UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE
NÚCLEO DE INTERIORIZAÇÃO E
EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA

EDITAL NIEAD Nº 03/2017
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO DESTINADO À FORMAÇÃO DE
CADASTRO DE RESERVA PARA TUTOR BOLSISTA PRESENCIAL E A
DISTÂNCIA – VAGAS REMANESCENTES
CONVOCAÇÃO
A UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE (UFAC), através do Núcleo de Interiorização e
Educação a Distância (NIEAD) e da Comissão de Processo Seletivo Simplificado destinado à
formação de cadastro de reserva para Tutor bolsista (presencial e a distância) UAB/CAPES/MEC
para atuação no curso de graduação em Licenciatura em Matemática a distância, convoca para
apresentação e entrega de documentos (Anexo II) a candidata classificada no Resultado Final do
EDITAL NIEAD Nº 03/2017, publicado no dia 29 de agosto de 2017, conforme o item 7.1 do
referido edital. A candidata convocada (Anexo I), deverá comparecer no local abaixo.

Município

Data

Horário

Local

Sena
Madureira

06/10/2017

8:00h às 12:00h e
14:00h às 18:00h

Centro de Educação Permanente (CEDUP)
–
 Rua João Marçal, 231 –
CSU

Rio Branco, AC, 04 de Outubro de 2017.

Prof. Dr. Luiz Augusto Matos da Silva
Coordenador de Tecnologia da Informação e Comunicação Niead/Ufac
Portaria nº 2618/2016
Coordenador Universidade Aberta do Brasil/Ufac
Portaria nº 848/2017

ANEXO I – RELAÇÃO DE CANDIDATOS CONVOCADOS POR MUNICÍPIO DE ATUAÇÃO
MUNICÍPIO DE ATUAÇÃO: SENA MADUREIRA
#

NOME COMPLETO

1

Aurelina Pinheiro Diniz

CLASSIFICAÇÃO PONTUAÇÃO
1º.

31,00

ÁREA
MATEMÁTICA

ANEXO II – RELAÇÃO DE DOCUMENTOS A SEREM APRESENTADOS
Os candidatos convocados devem apresentar os seguintes documentos (original e cópia simples, frente e verso, quando for
o caso):
a) Diploma de graduação ou Certidão de conclusão de curso de graduação;
b) Diploma de especialização ou Certidão de conclusão de curso de especialização ou Declaração de matrícula em curso de
mestrado ou Diploma de mestrado ou Certidão de conclusão de curso de mestrado ou Diploma de doutorado ou Certidão de
conclusão e curso de doutorado (exclusivamente para candidatos às vagas de tutoria a distância);
c) Comprovante de que possui no mínimo 1 (um) ano de experiência no magistério do ensino básico ou superior;
d) RG ou outro documento oficial de identificação com foto;
e) CPF ou outro documento oficial que possua sua numeração;
f) 1 (uma) foto 3x4 recente;
g) Título de Eleitor e comprovante de participação no último processo eleitoral ou declaração original de quitação com as
obrigações eleitorais emitida pela Justiça Eleitoral;
h) Comprovante de quitação de serviço militar, somente para candidatos do sexo masculino;
i) Comprovante de endereço atualizado no nome do convocado ou declaração de residência preenchida e assinada;
j) Declaração preenchida e assinada atestando disponibilidade de 20h semanais para o desenvolvimento das atividades de
tutoria.

