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EDITAL Nº 01/2018 - CEAD/UFPI
Computação e Sistemas de Informação

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

CONVOCAÇÃO
A Comissão do Edital nº01/2018, no uso de suas competências e atribuições
legais torna público aos interessados a convocação dos classificados no processo
seletivo simplificado destinado ao provimento de vagas e a formação de cadastro de
reserva de candidatos à função de Professor Formador CAPES / UAB / CEAD / UFPI,
para atuação no Curso de Licenciatura em Computação e de Bacharelado em Sistemas
de Informação, com vistas ao implemento das disciplinas relativas ao semestre 2018/1.
Segue abaixo a relação dos candidatos elencados conforme a ordem de
classificação, os quais devem comparecer à Coordenação do Curso para a qual foi
selecionado, localizada na sede do CEAD/UFPI (Rua Olavo Bilac, nº 1148 – Centro Sul.
CEP: 64001-280 – Teresina-PI), entre os dias 02/02/2018 e 06/02/2018, conforme dia
(segunda a sexta) e horário (8h às 12h) de funcionamento das coordenações para
orientação sobre o preenchimento da ficha de cadastro de Professor Formador (com
firma reconhecida em cartório).
O não comparecimento de algum candidato APROVADO até o prazo limite
acima indicado configurará desistência do mesmo no Processo Seletivo.
Selecionados por períodos e disciplinas:
(por classificação)
Curso de Bacharelado em Sistemas de Informação
SEMESTRE
/ PERÍODO

2018.1

CÓDIGO

DISCIPLINA

SELECIONADO (CPF, Ordem de
Classificação por área, não ter
sido convocado anteriormente
e não ter sido classificado na 1ª
colocação em outra disciplina)

CSI016

MATEMATICA DISCRETA (75h)

945.753.633-91

CSI041

EMPREENDEDORISMO (45h)

600.080.853-40

Teresina (PI), 1 de fevereiro de 2018.
A Comissão de Seleção

