
 

Cidade Universitária Dom Delgado 
Avenida dos Portugueses, 1.966 

 

Retificação do Edital nº 
(Seleção simplificada para fo

 
A PRÓ-REITORA DE ENSINO da Universidade Federal do Maranhão, no uso de suas 
atribuições legais e em virtude da 
simplificada para formação do cadastro
e tutor a distância) externos para atuarem nos 
distância (EaD) do Núcleo 
conhecimento dos interessados,
publicado no dia 03 de julho de 2018
 

1– Alterar o teor do cronograma contido no

 

ANEXO VIII 
 

ETAPA 

Publicação do Edital 

Período de inscrições 

Divulgação do deferimento das inscrições

Prazo para recurso contra o indeferimento de 
inscrição 
Divulgação do deferimento das inscrições 
após recurso  

Resultado Provisório do Processo Seletivo

Prazo para recurso contra o Resultado 
Provisório 
Divulgação do resultado final do Processo de 
Seleção 

* Observando o horário local de São Luís 
 

2 - Os demais itens permanecem inaltera

 

 
 

Cidade Universitária Dom Delgado – CEB Velho
Avenida dos Portugueses, 1.966 - São Luís - MA - CEP: 65080

Fone: (98) 3272- 8617 
 

Edital Nº 173/2018 PROEN 
Retificação do Edital nº 155/2018 – PROEN

simplificada para formação do cadastro-reserva para colaboradores
formador e tutor à distância) 

REITORA DE ENSINO da Universidade Federal do Maranhão, no uso de suas 
atribuições legais e em virtude da necessidade de alteração no cronograma de 
simplificada para formação do cadastro-reserva para colaboradores (professor

externos para atuarem nos cursos de graduação em 
Núcleo de Educação a Distância da UFMA

conhecimento dos interessados, a RETIFICAÇÃO do edital nº 1
de julho de 2018, nos seguintes termos: 

o teor do cronograma contido no anexo VIII para o seguinte

ANEXO VIII - Cronograma do Processo Seletivo

 DATA 

03 de julho 

04 a 19 de julho de 2018

deferimento das inscrições 23 de julho de 2018

Prazo para recurso contra o indeferimento de 26 e 27 de julho de 2018

Divulgação do deferimento das inscrições 31 de julho de 2018

Provisório do Processo Seletivo 03 de agosto de 2018

Prazo para recurso contra o Resultado 06 e 07 de agosto de 2018

Divulgação do resultado final do Processo de 10 de agosto 2018

* Observando o horário local de São Luís - MA.  

s demais itens permanecem inalterados. 

São Luís, 19

Profª Drª Dourivan Camara Silva de Jesus 
PRÓ-REITORA DE ENSINO 

CEB Velho 
CEP: 65080-805 

PROEN 
olaboradores/professor-

REITORA DE ENSINO da Universidade Federal do Maranhão, no uso de suas 
cronograma de seleção 

reserva para colaboradores (professor-formador 
graduação em educação a 
UFMA, torna pública para 

RETIFICAÇÃO do edital nº 155/2018 – PROEN, 

seguinte:  

Cronograma do Processo Seletivo 

HORÁRIO* 

Até 18h 

de julho de 2018 Até as 23h59 

de julho de 2018 Até as 23h59 

de julho de 2018 Até as 23h59 

de julho de 2018 Até 20h 

de 2018 Até 23h 

de 2018 Até 23h 

2018 Até 23h 

s, 19 de julho de 2018. 


