
 
 

ADITIVO AO 
(Processo Seletivo Tutoria 

 
 

A Presidente da Comissão de Seleção, no uso de suas competências e atribuições legais, torna 
público aos interessados O ADITIVO
Tutoria do Curso de Bacharelado em Administração/EaD/CEAD/UFPI)
preenchimento de 08 (oito) vagas
formação de cadastro reserva para a função de
vínculo empregatício, com atuação de 20 horas semanais para atua
Administração, conforme descrição
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ 
Centro de Educação Aberta e a Distância  

Universidade Aberta do Brasil – UAB/UFPI  
Rua Olavo Bilac, 1148 – Centro Sul 
CEP.: 64.001-280 – Teresina - Piauí 

site: www.cead.ufpi.br 

ADITIVO AO EDITAL N. 05/2019 – CEAD / UFPI
(Processo Seletivo Tutoria do Curso de Bacharelado em Administração/EaD/CEAD/UFPI)

A Presidente da Comissão de Seleção, no uso de suas competências e atribuições legais, torna 
O ADITIVO AO EDITAL N. 05/2019 - CEAD/UFPI (Processo Seletivo 

do Curso de Bacharelado em Administração/EaD/CEAD/UFPI)
) vagas para a função de Tutor Bolsista Presencial UAB/CAPES/

formação de cadastro reserva para a função de Tutor Bolsista a Distância UAB/CAPES/
vínculo empregatício, com atuação de 20 horas semanais para atuação no Curso de
Administração, conforme descrição abaixo: 

– CRONOGRAMA DO PROCESSO SELETIVO

EVENTO 

/2019 
onfirmação do recebimento da 

/2019) 

Inscrição dos candidatos via 
seletivoadm.cead@gmail.com– envio de toda a 
documentação citada no item 4 exclusivamente  no 
PDF e em arquivo único. 
Divulgação das inscrições homologadas 

Interposição de recurso contra o indeferimento das 
inscriçõesviae-mail até as 23h59min.

Resultado da interposição de recurso 

Resultado da análise do Curriculum Lattes 
Descritivo –www.cead.ufpi.br 

Interposição de Recurso contra a análise do 
Lattes eMemorial Descritivo, a ser entregue via 
as 23h59min. 
Resultado da interposição de recurso contra o resultado da 
análisede Curriculum Lattes e Memorial Descritivo 
www.cead.ufpi.br 
Divulgação do resultado final – www.cead.ufpi.br

 
 

Teresina - Piauí, 06 de maio de 2019. 

Prof. Dra. Fabiana Rodrigues de Almeida Castro
Presidente da Comissão de Seleção 

CEAD / UFPI 
Administração/EaD/CEAD/UFPI) 

A Presidente da Comissão de Seleção, no uso de suas competências e atribuições legais, torna 
CEAD/UFPI (Processo Seletivo 

do Curso de Bacharelado em Administração/EaD/CEAD/UFPI) destinado ao 
para a função de Tutor Bolsista Presencial UAB/CAPES/MEC e 

Tutor Bolsista a Distância UAB/CAPES/MEC, sem 
ção no Curso de Bacharelado em 

CRONOGRAMA DO PROCESSO SELETIVO 

Inscrição dos candidatos via e-mail: 
envio de toda a 

documentação citada no item 4 exclusivamente  no formato 

Divulgação das inscrições homologadas – www.cead.ufpi.br 

Interposição de recurso contra o indeferimento das 
mail até as 23h59min. 

Resultado da interposição de recurso – www.cead.ufpi.br 

Curriculum Lattes e Memorial 

Interposição de Recurso contra a análise do Curriculum 
eMemorial Descritivo, a ser entregue via e-mail até 

Resultado da interposição de recurso contra o resultado da 
e Memorial Descritivo –

www.cead.ufpi.br 

 


