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EDITAL N. 01/2020 – CEAD/UFPI 

 
 

ADITIVO 
 
O Diretor do Centro de Educação Aberta e a Distância (CEAD) da Universidade Federal 
do Piauí, e Coordenador UAB na UFPI, no que se refere ao Edital em epígrafe, torna 
público aos interessados que estarão abertas, para tais áreas descritas abaixo, as 
inscrições do Processo Seletivo Simplificado, destinado ao provimento de vagas e à 
formação de cadastro de reserva de candidatos à função de Tutor Presencial e a 
Distância CAPES / UAB/ CEAD / UFPI, nas áreas de Letras Inglês, Letras Português e 
Pedagogia para atuação no Curso de Licenciatura em Letras Inglês, com vistas ao 
implemento das disciplinas relativas aos semestres 2020.1 e 2020.2. 

 

  3. DAS INSCRIÇÕES   
 

3.1 Para obter validação, as inscrições dos candidatos com formação em Letras Português 

e Pedagogia serão realizadas, exclusivamente, por meio eletrônico 

seletivotutor2020@gmail.com, mediante envio da documentação exigida em formato 

PDF, contendo como anexo arquivo único. Junto a isso, o link funcional do Currículo Lattes 

atualizado no corpo da mensagem e o link da vídeoaula do candidato, disponível no 

Youtube, no canal do candidato ou do curso por ele indicado. O tempo da aula será de 10 a 

20 minutos. Para os candidatos com formação em Letras Português, a vídeo aula 

abordará o tema: Fatores da textualidade. Para os candidatos com formação em 

Pedagogia, a vídeo aula abordará o tema: Subsídios teóricos para o entendimento do 

processo de construção do conhecimento cientifico e os paradigmas das ciências. O 

envio deve ser realizado a partir da 0h00min do dia 12/02/2020 até às 23h59min do dia 

17/02/2020. 

 

4. DO PROCESSO SELETIVO 
 

4.1 O Processo Seletivo Simplificado será realizado através da análise de currículo e de 

videoaula, cuja classificação dar-se-á por tipo de tutoria, a distância ou presencial, e por 

polo de atuação (específico para tutoria presencial), obedecendo à ordem decrescente de 

pontuação obtida pelo candidato, por meio dos títulos especificados na Tabela constante no 

Anexo IV da tabela de pontos para avaliação do vídeoaula. O tempo da aula será de 10 a 

20 minutos, abordando o tema: Fatores da textualidade (candidatos com formação em 

Letras Português). Para os candidatos com formação em Pedagogia, a vídeo aula 

abordará o tema: Subsídios teóricos para o entendimento do processo de construção 

do conhecimento cientifico e os paradigmas das ciências. A bibliografia sobre o tema 

fica a critério do candidato. 

 

 

 

mailto:seletivotutor2020@gmail.com,


5. DAS CONDIÇÕES PARA A PARTICIPAÇÃO/PROJETO/CURSO 
 

5.1 Para participar do programa UAB/Projeto/Curso/CEAD/UFPI, o candidato classificado, 

em caso de convocação, deverá atender aos seguintes requisitos: 

 

(b) Ser graduado conforme a portaria Nº 183, de 21 de outubro de 2016 do Ministério da 

Educação, em Licenciatura em Letras Inglês, Licenciatura em Letras Português e/ou 

Licenciatura em Pedagogia, e ter, no mínimo, pós-graduação Lato Sensu concluída; 

 

 
 
 

Teresina, 05 de fevereiro de 2020. 
 
 
 
 
 

 
Gildásio Guedes Fernandes  

Diretor CEAD/UFPI 
Coordenador UAB/UFPI 


