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RETIFICAÇÃO
EDITAL N. 21 / 2017 – CEAD/UFPI

O Diretor do Centro de Educação Aberta e a Distância (CEAD) da Universidade
Federal do Piauí (UFPI), no uso de sua competência e atribuições legais torna público aos
interessados a retificação do Edital N. 21/2017 – CEAD/UFPI do Processo Seletivo Simplificado
para o preenchimento de vagas e formação de cadastro de reserva de candidatos para as funções
de Tutor a Distância e Tutor Presencial Universidade Aberta do Brasil (UAB) / Coordenação de
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) / Ministério da Educação (MEC), sem
vínculo empregatício, área de formação Química, com atuação de 20 horas semanais junto à
Coordenação do Curso de Licenciatura em Química e Polos de Apoio Presencial UAB / UFPI.
Onde se lê:
2.1 As inscrições serão gratuitas e realizadas com o preenchimento do Requerimento de
Inscrição (Anexo II) e apresentação da documentação exigida, conforme item 4, no período de 29
de maio de 2017 a 02 de junho de 2017, para tutor a distância de segunda a sexta-feira no
horário de 08:30h às 11:30h na Secretaria Acadêmica do Curso de Licenciatura em Química /
CEAD – Rua Olavo Bilac, 1148 – 2º andar – Centro – Teresina – PI, CEP 64.001-280 (Fone: 863215-4101); e no período de 30 de maio de 2017 a 07 de junho de 2017, para tutor presencial de
terça-feira a sábado no horário comercial nas secretarias do Polos de Apoio Presencial (ver
endereço no Quadro a seguir).
Leia-se:
2.1 As inscrições serão gratuitas e realizadas com o preenchimento do Requerimento de
Inscrição (Anexo II) e apresentação da documentação exigida, conforme item 4, no período de 01
de junho de 2017 a 07 de junho de 2017, para tutor a distância de segunda a sexta-feira no
horário de 08:30h às 11:30h na Secretaria Acadêmica do Curso de Licenciatura em Química /
CEAD – Rua Olavo Bilac, 1148 – 2º andar – Centro – Teresina – PI, CEP 64.001-280 (Fone: 863215-4101); e no período de 01 de junho de 2017 a 07 de junho de 2017, para tutor presencial
de terça-feira a sábado no horário comercial nas secretarias do Polos de Apoio Presencial (ver
endereço no Quadro a seguir).
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