
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
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EDITAL DE RETIFICAÇÃO Nº. 1, DE 17 DE FEVEREIRO DE 2014 

ALTERAÇÕES NO EDITAL DE CONVOCAÇÃO PROGRAD Nº 2 DE 14 DE FEVEREIRO 

DE 2014 

 

A PRÓ-REITORA DE ENSINO DE GRADUAÇÃO, da Fundação Universidade Federal da Grande 

Dourados, no uso das atribuições legais, estatutárias e regimentais, RESOLVE: 

 
I – Retificar o Edital de Convocação PROGRAD nº. 2/2014, de acordo com os termos especificados a 

seguir: 

 

Onde constou: 

 

[...] 

I – Convocar os candidatos relacionados no Anexo I deste edital a assumir a função de tutor à 

distância, no bloco I do primeiro semestre de 2014, nas graduações de licenciatura em computação, 

licenciatura em pedagogia e bacharelado em administração pública. O candidato convocado deverá 

enviar, até o dia 20 de fevereiro de 2014, o termo de compromisso ou de desistência da convocação 

para os seguintes e-mails: claudiaeadcomp@gmail.com (convocados para o curso de Licenciatura em 

Computação), eadgrazi@gmail.com (convocados para o curso de Pedagogia), 

coordadmpub.ufgd@gmail.com (convocados para o curso de Administração Pública). 

1.1. O candidato deve ainda, encaminhar para e-mail eadufgdbolsas@gmail.com  

até o dia 20 de janeiro de2014 a fotocópia legível e digitalizada dos seguintes documentos: 

a) cópia do RG frente e verso (não pode ser CNH). 

b) comprovante de inscrição no Cadastro Pessoa Física (CPF). 

c) comprovante de residência no nome do candidato. 

d) comprovante de vínculo com o setor público (municipal, estadual ou federal), quando 

for o caso. 

e) diploma de conclusão de curso de graduação, de acordo com o solicitado no edital de 

abertura. 

f) diploma de conclusão ou comprovante de vínculo como aluno regular em programa 

pós-graduação stricto sensu. 

g) Comprovante de experiência no magistério superior (se tiver). 

h) número do SIAPE , caso seja servidor da UFGD 

i) dados bancários:banco, agência e conta corrente para eventuais pagamentos de diárias.  

j) Contatos: e-mail, telefone fixo, telefone celular. 

 

[...] 

Passe a constar: 

 

[...] 

I. Convocar os candidatos relacionados no Anexo I deste edital a assumir a função de tutor à distância, 

no bloco I do primeiro semestre de 2014, nas graduações de Licenciatura em Computação, 

Licenciatura em Pedagogia, Licenciatura em Física e Bacharelado em Administração Pública. O 

candidato convocado deverá enviar, até o dia 20 de fevereiro de 2014, para os e-mails: 

claudiaeadcomp@gmail.com (convocados para o curso de Licenciatura em Computação), 

celiopinhoufgd@gmail.com (convocados para o curso de Pedagogia), coordadmpub.ufgd@gmail.com 

(convocados para o curso de Administração Pública) e fisicaufgd@gmail.com. (convocados para o 

curso de Licenciatura em Física), a fotocópia legível e digitalizada dos seguintes documentos:  
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a) comprovante de vínculo com o setor público (municipal, estadual ou federal), 

quando for o caso  OU comprovante de vínculo como aluno regular em programa 

pós-graduação stricto sensu reconhecido pela CAPES;  

b) dados bancários: banco, agência e conta corrente para eventuais pagamentos de 

diárias;  

c) termo de compromisso ou de desistência de atuação conforme anexos III e IV 

deste edital. 
[...] 

 

II – Que permanecem inalterados os demais dispositivos do Edital de Convocação PROGRAD nº 

2/2014, de 14/2/2014. 

 

Dourados, MS, 17 de fevereiro de 2014. 

 

 

Profª. Giselle Cristina Martins Real 

Pró-Reitora de Ensino de Graduação 
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