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NOVO AJUSTE NO CRONOGRAMA DO EDITAL Nº 11/2017– CEAD/UFPI
Processo Seletivo Simplificado – Tutoria/curso de Administração

A Presidente da Comissão do Processo Seletivo, no uso de sua competência e
atribuições legais, torna público aos interessados que por motivo de demora dos correios na
entrega da documentação dos candidatos inscritos no Processo Seletivo Simplificado para o
preenchimento de vagas e formação de cadastro de reserva para as funções de tutor
presencial da UAB/CAPES/MEC, sem vínculo empregatício, área(s) de formação em
Administração e nas áreas afins de Administração Pública, Direito, Ciências Econômicas
e Ciências Contábeis, com atuação de 20 horas/semanais junto à Coordenação do Curso de
Administração e Polos de Apoio Presencial UAB/UFPI necessário se faz um novo ajuste no
Cronograma dos eventos (Anexo I), a saber:

ANEXO I - EDITAL Nº 11/2017 - CEAD/UFPI - CRONOGRAMA AJUSTADO
DATA

EVENTO
-Divulgação da homologação das inscrições

06/04/17
07/04/17
10/04/17
11/04/17

- Interposição de recurso contra o indeferimento de inscrição.
Via e-mail
- Resultado da Interposição de recurso.
- Resultado da Etapa Eliminatória: Análise de Currículo Prova de Títulos com divulgação no site

www.cead.ufpi.br, a partir das 18h.
12/04/17

- Interposição de recurso contra o resultado da Análise de
Currículo (Prova de Títulos). Via e-mail:
editaltutor2017adm@gmail.com.
13/04/17
- Resultado da Interposição de recurso.
17/04/17
04/04/17
Resultado Final com divulgação no site
www.cead.ufpi.br, a partir das 18h.
OBS. 1: A divulgação de todos os eventos e notícias relativos ao processo seletivo acorrerá
através do site: www.cead.ufpi.br.
OBS. 2: As interposições de recursos deverão ser enviadas à Comissão de Seleção através
do e-mail: editaltutor2017adm@gmail.com, impreterivelmente no prazo estabelecido neste
CRONOGRAMA, contendo identificação completa do candidato, número de inscrição, e
indicação do questionamento com a respectiva argumentação.

Teresina, 04 de março de 2017
Antonella Maria das Chagas Sousa
Presidente da Comissão do Processo Seletivo

