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O Núcleo de Educação a Distância (NEAD) da Universidade Federal do Maranhão, no uso de suas
atribuições legais, torna público, por meio deste Edital, a Retificação do Edital Nº 01/2017 abertura de inscrições
para o processo de formação de Cadastro de Reserva de Bolsistas (CRB) destinado ao provimento de vagas para a
função de Tutoria a Distância, para atuação nos cursos de bacharelado em Administração e Administração Pública;
nos cursos de Licenciatura em Artes Visuais, Ciências Biológicas, Computação, Física, Letras, Matemática,
Pedagogia e Química, na modalidade Educação a Distância, ofertado pelos respectivos Departamentos,
supervisionados pelo Núcleo de Educação a Distância (NEAD/UFMA).

ONDE SE LÊ:
3. DOS REQUISITOS PARA A INSCRIÇÃO:
3.1

Somente serão válidas as inscrições dos candidatos à função de Professor-Tutor a Distância, os que
atendam aos requisitos abaixo:
a)

Ser Professor ou Técnico Administrativo dos Campi desta IES;

b)

Ser Professor aposentado desta IES;

c)

Ter sido Professor Substituto desta IES;

d)

Ser aluno dos Cursos de Pós-Graduação stricto sensu desta IES;

e)

Ser professor de outras IES públicas;

f)

Ser professor da rede pública de Educação Básica;

g)

Estar em dia com as obrigações eleitorais e, no caso de candidatos do sexo masculino, também
militares;

h)

Ser graduado na área a que se candidata de acordo com o Anexo I, com diploma ou certificado,
devidamente registrado e reconhecido pelo MEC;

i)

Ter experiência comprovada no magistério do ensino básico ou superior de, no mínimo, 1 (um) ano
ou ter formação pós-graduada ou estar vinculado a programa de pósgraduação, com comprovação
mediante apresentação de documentos;

j)

Não possuir nenhum tipo de vínculo, inclusive como aluno, no âmbito dos Cursos de Graduação, PósGraduação e Extensão, na modalidade Educação a Distância, supervisionados pelo Núcleo de
Educação a Distância (NEAD/UFMA), observado o disposto no artigo 1º inciso III da Lei nº
11.273/2006;

k)

Saber utilizar computadores com sistema operacional Linux ou Windows, processador de texto,
programas de apresentação e de planilhas eletrônicas, Internet e correio eletrônico por webmail;

l)

Ter habilidade em comunicação e relacionamento interpessoal;

m) Ser residente no Estado do Maranhão.
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LEIA-SE:

3.

DOS REQUISITOS PARA A INSCRIÇÃO:
3.1

Somente serão válidas as inscrições dos candidatos à função de Professor-Tutor a Distância, os que
atendam aos requisitos abaixo:
a)

Ser Professor ou Técnico Administrativo dos Campi desta IES ou;

b)

Ser Professor aposentado desta IES ou;

c)

Ter sido Professor Substituto desta IES ou;

d)

Ser aluno dos Cursos de Pós-Graduação stricto sensu desta IES ou;

e)

Ser professor de outras IES públicas ou;

f)

Ser professor da rede pública de Educação Básica ou;

g)

Estar em dia com as obrigações eleitorais e, no caso de candidatos do sexo masculino, também
militares ou;

h)

Ser graduado na área a que se candidata de acordo com o Anexo I, com diploma ou
certificado, devidamente registrado e reconhecido pelo MEC ou;

i)

Ter experiência comprovada no magistério do ensino básico ou superior de, no mínimo,
1 (um) ano ou ter formação pós-graduada ou estar vinculado a programa de pósgraduação, com comprovação mediante apresentação de documentos ou;

j)

Não possuir nenhum tipo de vínculo, inclusive como aluno, no âmbito dos Cursos de
Graduação, Pós-Graduação e Extensão, na modalidade Educação a Distância, supervisionados
pelo Núcleo de Educação a Distância (NEAD/UFMA), observado o disposto no artigo 1º inciso III
da Lei nº 11.273/2006 ou;

k)

Saber utilizar computadores com sistema operacional Linux ou Windows, processador de texto,
programas de apresentação e de planilhas eletrônicas, Internet e correio eletrônico por
webmail ou;

l)

Ter habilidade em comunicação e relacionamento interpessoal ou;

m) Ser residente no Estado do Maranhão.

São Luís (MA), 23 de fevereiro de 2017.
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