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Edital Nº 146/2020 

 
RETIFICAÇÃO EDITAL Nº 135/2020 PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA INGRESSO NOS 
CURSOS DE GRADUAÇÃO, NA MODALIDADE A DISTÂNCIA – NOVO CRONOGRAMA 

 
 

A Diretoria de Tecnologias na Educação - DTED, por meio da Pró-Reitoria de Ensino, com 
concordância da Diretoria de Eventos e Concursos – DEC resolve prorrogar o período de 
inscrições do edital Nº 135/2020 e retificando o seu cronograma, bem como esclarece a 
documentação de matrícula para professores da rede pública e privada. 

 

1. Onde se lê: 

4.30 Cronograma de realização do seletivo: 
 

ETAPA DATA HORÁRIO* 

Período de inscrições on-line (envio de 

documentação e pagamento de boleto) 
25/09 a 15/10/20  Até às 22h00 

Solicitação de isenção da taxa de inscrição 25 a 02/10/2020 Até às 23h59min 

Divulgação provisória do deferimento de 

isenção de taxa da inscrição 
05/10/2020 A partir das 14h 

Interposição de recurso contra o 

indeferimento de isenção de taxa da inscrição 

06 e 07/10/2020 Até às 23h59min 

Divulgação do resultado final do deferimento 

de isenção de taxa da inscrição 
09/10/2020 A partir das 14h 

Divulgação do deferimento das inscrições 19/10/2020 A partir das 14h 

Interposição de recurso contra o indeferimento 

de inscrições 
20 a 22/10/2020  Até às 23h59min 

Divulgação do deferimento das inscrições após 

recurso 
23/10/20 A partir das 14h 

Divulgação do resultado preliminar do seletivo 
10/11/2020 A partir das 14h 

Interposição de recurso contra o 

resultado preliminar do seletivo 

11 e 12/11/2020 Até às 23h59min 

Divulgação do resultado definitivo 13/11/2020 A partir das 14h 

Matrícula dos aprovados online A definir 
 

 
9.2 Da matrícula […] j) Termo de posse e contracheque atualizado  
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2. Leia-se: 
 

ETAPA DATA HORÁRIO* 

Período de inscrições on-line (envio de 

documentação e pagamento de boleto) 
25/09 a 18/10/20  Até às 22h00 

Solicitação de isenção da taxa de inscrição 25 a 02/10/2020 Até às 23h59min 

Divulgação provisória do deferimento de 

isenção de taxa da inscrição 
05/10/2020 A partir das 14h 

Interposição de recurso contra o 

indeferimento de isenção de taxa da inscrição 

06 e 07/10/2020 Até às 23h59min 

Divulgação do resultado final do deferimento 

de isenção de taxa da inscrição 
09/10/2020 A partir das 14h 

Divulgação do deferimento das inscrições 21/10/2020 A partir das 14h 

Interposição de recurso contra o indeferimento 

de inscrições 22 a 24/10/2020  Até às 23h59min 

Divulgação do deferimento das inscrições após 

recurso 26/10/20 A partir das 14h 

Divulgação do resultado preliminar do seletivo 
10/11/2020 A partir das 14h 

Interposição de recurso contra o 

resultado preliminar do seletivo 

11 e 12/11/2020 Até às 23h59min 

Divulgação do resultado definitivo 13/11/2020 A partir das 14h 

Matrícula dos aprovados online A definir 
 

 

9.2 Da matrícula […]  
j)  Termo de posse e contracheque atualizado (para professores concursados na rede pública) 
k) Contrato de trabalho atual (para professores da rede privada ou terceirizados). 
 
 

 

São Luís, 14 de outubro de 2020 
 
 

Profª. Drª. Isabel Ibarra Cabrera 
Pró-Reitora de Ensino 


