
EDITAL SEDFOR Nº 04, DE 02 DE ABRIL DE 2018

RETIFICAÇÃO DO EDITAL SEDFOR Nº 03, DE 27 DE MARÇO DE 2018

 

A Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul – UFMS, por meio da Secretaria Especial de

Educação a Distância e Formação de Professores, torna pública a RETIFICAÇÃO do EDITAL SEDFOR Nº

03, DE 27 DE MARÇO DE 2018, referente ao Processo Seletivo de Tutoria para atuar no Curso de

Licenciatura em Educação Física, oferecido na modalidade a distância pela Universidade Federal de Mato

Grosso do Sul, em parceria com a Universidade Aberta do Brasil (UAB).

 

Onde se lê:

1.1 O objetivo deste Edital é a seleção de TUTOR PRESENCIAL, em caráter temporário e na condição de

bolsista da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), para atuar no Curso de

Licenciatura em Educação Física, oferecido na modalidade a distância pela UFMS referente exclusivamente à

oferta do Edital 75/2014 – DED/CAPES/MEC, extinguindo-se sua função ao fim desta oferta.

Leia-se:

1.1 O objetivo deste Edital é a seleção de TUTOR A DISTÂNCIA, em caráter temporário e na condição de

bolsista da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), para atuar no Curso de

Licenciatura em Educação Física, oferecido na modalidade a distância pela UFMS referente exclusivamente

às ofertas em vigência da UAB V, extinguindo-se sua função ao fim desta oferta, prevista para Dezembro de

2018.

 

 

Onde se lê:

Anexo I - DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE

 

À Comissão Permanente de Seleção de Bolsistas, da Secretaria Especial de Educação a Distância e Formação

de Professores (SEDFOR/RTR).

Eu________________________________________________________________________, com o objetivo

de participar do Processo de Seleção de Tutor a Presencial para atuar no curso de Licenciatura em Educação

Física, declaro, para os fins necessários, que tenho disponibilidade de 20 (vinte) horas semanais para me

dedicar à função pretendida e executar todas as atribuições indicadas no Edital de abertura das inscrições.

 

Leia-se:

Anexo I - DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE



 

À Comissão Permanente de Seleção de Bolsistas, da Secretaria Especial de Educação a Distância e Formação

de Professores (SEDFOR/RTR).

Eu________________________________________________________________________, com o objetivo

de participar do Processo de Seleção de Tutor a Distância para atuar no curso de Licenciatura em Educação

Física, declaro, para os fins necessários, que tenho disponibilidade de 20 (vinte) horas semanais para me

dedicar à função pretendida e executar todas as atribuições indicadas no Edital de abertura das inscrições.

 
 
 
 

EDNA SCREMINDIAS
 
 

Documento assinado eletronicamente por Edna Scremin Dias, Secretário(a), em
02/04/2018, às 22:46, conforme horário oficial de Mato Grosso do Sul, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.ufms.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
verificador 0412009 e o código CRC 4D6AC263.
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