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ADITIVO N.02 AO EDITAL N.14 / 2020 CEAD/UFPI 

(Processo Seletivo Simplificado - Professor Formador Orientação para TCC 
CAPES/UAB/CEAD/UFPI) 

 
O Diretor do Centro de Educação Aberta e a Distância (CEAD) da Universidade Federal do 
Piauí, e Coordenador UAB na UFPI, por meio da Comissão de Seleção CEAD/UFPI, em 
obediência às disposições contidas nas Leis n. 11.273/2006 e nº 11.502/2007 e nas 
Portarias CAPES/UAB n. 183/2016, n. 15/2017, n. 39/2017 e 102/2019 (Capítulo I, Art. 2º, 
inciso IV – Grupo 4), no uso de suas atribuições legais no que se refere ao edital n. 14/2020 
CEAD/UFPI, destinado a formação de cadastro de reserva de candidatos à função de 
Professor Formador Orientador de TCC CAPES / UAB / CEAD / UFPI para atuação no 
Curso de Letras Português, com vistas ao Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) no 
implemento das disciplinas relativas aos semestres 2020.1 e 2020.2, nas turmas e Polos de 
Apoio Presencial UAB / UFPI, torna público aos interessados o aditivo n. 02 ao edital n. 
14/2020 CEAD/UFPI, resolve retificar que: 

 

Onde se lê: 
 

 
3.3 O arquivo único, em formato PDF, deverá conter a documentação exigida, na seguinte 
ordem: (a) formulário de inscrição (Anexo III) devidamente preenchido e assinado, seguido 
de cópias legíveis dos documentos pessoais (CPF e RG, ou, então, somente CNH válida); 
(b) comprovante de vínculo de docente ou técnico administrativo efetivo da Universidade 
Federal do Piauí (UFPI) (SigRH), quando for o caso; (c) comprovante de endereço 
atualizado (um dos últimos três meses); (d) Currículo Lattes completo e atualizado, com 
documentação comprobatória dos títulos, que serão contados para efeito de classificação, 
conforme itens do BAREMA, sendo obrigatório: diploma de graduação, certificados de 
titulação e comprovação de experiência mínima de que trata o item 5. Ver pontuação na 
Tabela de Pontos / BAREMA (Anexo IV) 
 

Leia-se: 
 
 
3.3 O arquivo único, em formato PDF, deverá conter a documentação exigida, na seguinte 
ordem: (a) formulário de inscrição (Anexo III) devidamente preenchido, assinado ou não, 
seguido de cópias legíveis dos documentos pessoais (CPF e RG, ou, então, somente CNH 
válida); (b) comprovante de vínculo de docente ou técnico administrativo efetivo da 
Universidade Federal do Piauí (UFPI) (SigRH), quando for o caso; (c) comprovante de 
endereço atualizado (um dos últimos três meses); (d) Currículo Lattes completo e atualizado, 
com documentação comprobatória dos títulos, que serão contados para efeito de 
classificação, conforme itens do BAREMA, sendo obrigatório: diploma de graduação, 
certificados de titulação e comprovação de experiência mínima de que trata o item 5. Ver 
pontuação na Tabela de Pontos / BAREMA (Anexo IV) 
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Teresina (PI), 30 de Março de 2020. 

Comissão de Seleção CEAD/UFPI 


