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PROCESSO SELETIVO CHAMADA PÚBLICA N° 19/2017 – UAB/UFT ASSISTENTE À DOCÊNCIA NOS POLOS DA
UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL – UAB NO TOCANTINS
1. ORIENTAÇÕES AOS CLASSIFICADOS DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS
1.1. De acordo com o item 6.7 do Edital DTE/COPESE 01/2017 a UFT indicará os candidatos para decisão da CAPES. Nessa etapa, caberá à
equipe da CAPES selecionar entre os candidatos indicados pelas IPES para cada polo, pelo menos um candidato, atendendo ao disposto nas
Portarias CAPES n°183/de 21/10/2016 e nº 15 de 23/01/2017.
2. A Coordenadora da Universidade Aberta do Brasil – UAB da UFT, no uso de suas atribuições resolvem informar que os candidatos
classificados, conforme Edital 18/2017, dentro do número de vagas estabelecidos no Edital, devem encaminhar a Diretoria de Tecnologias
Educacionais - DTE, até o dia 22/12/2017, os seguintes documentos:
2.1. Cópia de documento comprobatório de experiência mínima de 1 (um) ano no magistério na educação básica ou superior em instituição de
ensino reconhecida pelo MEC ou Conselho Estadual de Educação (autenticado em cartório);
2.2. Cópia do diploma de graduação (autenticado em cartório);
2.3. Currículo padrão ou currículo lattes, com o tempo de experiência preenchido e devidamente comprovado. O candidato classificado em
primeiro lugar deverá anexar também o Termo de Compromisso de Assistente a Docência elaborado pela CAPES e disponível no site do Edital
de Assistente à Docência (com firma reconhecida em cartório). Destacamos que será enviado à CAPES a lista dos dois primeiros classificados
conforme o número de vagas por Polo e os documentos enviados pelos candidatos, cabendo à CAPES a seleção final. Destacamos também que
teremos efetivamente um Assistente à Docência por polo, desta forma os candidatos que não forem selecionados imediatamente para essa
função ficarão na lista de espera.
3. Solicitamos o envio da documentação listada acima por meio digital no endereço: dte@uft.edu.br e via correios a serem encaminhados ao
endereço: 109 Norte Av. NS 15 ALCNO 14, CEP: 77001-090, Palmas-TO/ Universidade Federal do Tocantins (UFT) aos cuidados da Diretoria
de Tecnologias Educacionais (DTE).
4. Cabe ressaltar que os referidos documentos deverão ser enviados no formato digital e impresso, conforme descrito no item 3.
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