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EDITAL SEDFOR Nº 84, DE 13 DE NOVEMBRO DE 2018

RETIFICAÇÃO DO EDITAL DE ABERTURA DO PROCESSO SELETIVO PARA CADASTRO DE
PROFESSORES FORMADORES/ORIENTADORES PARA ATUAÇÃO NOS CURSOS DE

ESPECIALIZAÇÃO LATO SENSU DA UAB/UFMS

 

A Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul – UFMS, por meio
do  Secretário Especial de Educação a Distância e Formação de Professores, no uso de suas
atribuições legais, torna pública a re�ficação do Edital SEDFOR nº 76, de 1º de novembro de
2018 referente ao Processo Sele�vo para Cadastro de Professores Formadores/Orientadores
para Atuação nos Cursos de Especialização Lato Sensu da UAB/UFMS, oferecido na
modalidade a distância pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, em parceria com a
Universidade Aberta do Brasil (UAB), conforme segue:

 

1. Alteração do item 2 do edital (Do cronograma), que passa ser o seguinte: 

DATA ATIVIDADE
De 09.11.2018 a

19.11.2018 Início do período de inscrições pelo site sigproj.ufms.br.

22.11.2018 Publicação do edital com o resultado das inscrições deferidas e indeferidas.

 
23 a 27.11.2018

Período de recurso para inscrições indeferidas. Serão considerados os
recursos recebidos no período compreendido entre as 7h do dia 23.11.18 e

12h do dia 27.11.18.

29.11.2018 Publicação do edital com o resultado das inscrições deferidas e indeferidas
após recurso.

30.11 a 06.12.2018 Análise de currículo pela Comissão Permanente de Seleção de Bolsistas da
SEDFOR.

10.12.2018 Publicação do edital com o resultado da análise do currículo.

11 e 12.12.2018
Período de recurso para resultado da análise de currículo. Serão

considerados os recursos recebidos no período compreendido entre as 7h
do dia 11.12 e 12h do dia 12.12.

14.12..2018 Publicação do edital com o resultado dos recursos no
site: www.sedfor.ufms.br

17.12.2018 Publicação do edital com a relação dos candidatos aprovados no
site www.sedfor.ufms.br

 

2. Alteração do item 4.1, letras 'a', 'd' e 'e' do Edital;

Onde se lê: 
a) Para o curso 10235 (Mídias na Educação): i) ser licenciado; ii) possuir mestrado e/ou
doutorado na área de educação; e iii) possuir experiência comprovada em currículo la�es na
área de mídias, tecnologias digitais, educação a distância e comunicação.

(...)

d) Para o curso 10284 (Gestão Pública): i) ser licenciado; ii) possuir mestrado e/ou doutorado;
e  iii) possuir experiência comprovada na área de gestão pública.
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e) Para o curso 10283 (Gestão Pública Municipal): i) ser bacharel em administração,
economia, ciências contábeis e/ou turismo; ii) possuir mestrado e/ou doutorado em áreas
afins às temá�cas do curso tais como administração pública ou congêneres; e iii) possuir
experiência comprovada na gestão pública.

Leia-se:

a) Para o curso 10235 (Mídias na Educação): i) ser graduado; ii) possuir mestrado e/ou
doutorado na área de educação e/ou tecnologias educacionais e/ou ciências humanas e/ou
comunicação; e iii) possuir experiência comprovada em currículo la�es na área de mídias,
tecnologias digitais, educação a distância e comunicação.

(...)

d) Para o curso 10284 (Gestão Pública): i) ser graduado; ii) possuir mestrado e/ou doutorado;
e iii) possuir experiência comprovada na gestão pública.

e) Para o curso 10283 (Gestão Pública Municipal): i) ser graduado; ii) possuir mestrado e/ou
doutorado; e iii) possuir experiência comprovada na gestão pública.

 

 

CRISTIANO COSTA ARGEMON VIEIRA

Secretário Especial de Educação a Distância e Formação de Professores

 

 
 

Documento assinado eletronicamente por Cris�ano Costa Argemon Vieira,
Secretário(a), em 13/11/2018, às 17:03, 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 auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�ps://sei.ufms.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
verificador 0880722 e o código CRC C0E5A278.

 

SECRETARIA ESPECIAL DE EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA E FORMAÇÃO DE PROFESSORES 
Av Costa e Silva, s/nº - Cidade Universitária 

Fone:  
CEP 79070-900 - Campo Grande - MS

Referência: Processo nº 23104.010039/2018-18 SEI nº 0880722
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