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Ministério da Educação
 UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ

REITORIA
UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UTFPR

 

EDITAL TUT05/2022 - ADITIVO 1

SELEÇÃO DE TUTORES PARA CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM EDUCAÇÃO:
MÉTODOS E TÉCNICAS DE ENSINO - POLO DE UMUARAMA-PR 

 

A UTFPR torna público a re�ficação ao referido EDITAL TUT5/2022 para a seleção de  TUTOR para o
CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM EDUCAÇÃO: MÉTODOS E TÉCNICAS DE ENSINO NA MODALIDADE DE
EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA PARA ATUAÇÃO no(a) POLO - AMUARAMA -PR, que passa a vigorar, com a
seguinte redação para todos os fins e efeitos.

 

 2.2 Cronograma

1. Inscrição no site h�p://ead.u�pr.edu.br/ead/candidato/edital.php 13/06/2022 a 16/07/2022

2. Seleção baseada nos documentos solicitados pela UTFPR 17/07/2022 a 26/07/2022

 

4. DAS INSCRIÇÕES

4.1. Período:

13/06/2022 a 16/07/2022

 

4.2. Procedimento:

Postagem dos documentos comprobatórios dentro do período de 13/06/2022 a 16/07/2022 no próprio
sistema de inscrição;

 

4.3. Documentos obrigatórios para a inscrição

g) Cópia do CPF (se o documento de iden�ficação con�ver o nº do CPF, este não precisa ser apresentado);
ou Comprovante de inscrição do CPF, impresso do site da Receita Federal, no endereço eletrônico
h�p://www.receita.economia.gov.br. Neste comprovante deve constar necessariamente o código de
controle do comprovante com data de impressão no período de 13/06/2022 a 16/07/2022

 

5.DA SELEÇÃO

1ª Etapa – Análise dos Currículos, conforme os critérios estabelecidos pela UTFPR. Esta etapa será
eliminatória e será realizada entre 17/07/2022 a 26/07/2022. A seleção dos candidatos será feita por

Boletim de Serviço Eletrônico em 12/07/2022 
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meio de processo de classificação, realizada por uma comissão designada, composta pelo coordenador
de curso e, pelo menos, mais um professor da área respec�va do curso proposto.

Para a classificação dos candidatos será procedida à análise do currículo preenchido no sistema online e a
validação da documentação a ele anexada.

 

 

Medianeira, 12 de julho de 2022.

 

 

 

Prof. Me. Cesar Alfredo Cardoso

Coordenador UAB

 

 

 

Prof.  Dr. Marcelo Souza Mo�a

Coordenador Adjunto UAB
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