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EDITAL DE ABERTURA EAD/UFGD Nº 02, DE 24 DE ABRIL DE 2015 

 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA TUTOR PRESENCIAL DA 

EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA DA UFGD 

 

A DIRETORA DA FACULDADE DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA, da Universidade 

Federal da Grande Dourados, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pela Portaria 

nº 779, de 26/08/2014, considerando a Portaria nº 1.369/10, de 07/12/2010, que credencia, 

pelo prazo de 5 (cinco) anos, a Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD) para 

oferta de cursos superiores na modalidade a distância, aprovados no âmbito do “Sistema 

Universidade Aberta do Brasil” (UAB), financiados por recursos oriundos da Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), TORNA PÚBLICO o PROCESSO 

SELETIVO SIMPLIFICADO PARA TUTOR PRESENCIAL NA MODALIDADE 

BOLSISTA CAPES DA FACULDADE DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA DA 

UNIVERSIDADE FEDERAL DA GRANDE DOURADOS, conforme as normas 

procedimentais descritas neste Edital. 

 

 

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
1.1. O processo seletivo simplificado será planejado, executado e coordenado por 

comissão de 

seleção instituída pela Faculdade de Educação a Distância (EAD) da UFGD. 

1.2. O candidato deverá conhecer previamente este Edital e certificar-se que p r e e n c h e  

todos os requisitos exigidos para a vaga escolhida, inclusive quanto a disponibilidade para 

assumir a carga horária determinada. 

1.3. A efetivação da inscrição do candidato implica o conhecimento das presentes 

disposições e a tácita aceitação das condições deste processo seletivo, estabelecidas neste Edital 

e nas normas pertinentes, seus anexos, bem como em eventuais aditamentos, comunicados e 

instruções específicas da realização do processo seletivo, acerca das quais, o candidato 

NÃO poderá alegar desconhecimento. 

1.4. A divulgação oficial das informações referentes a este processo seletivo dar-se-á 

EXCLUSIVAMENTE pela publicação de editais na página da EAD/UFGD: 

http://portalead.ufgd.edu.br/  

1.5. Não compete à comissão encaminhar a qualquer candidato as publicações referentes ao 

processo seletivo, portanto, é de inteira responsabilidade do candidato, acompanhar as 

publicações relativas a este processo seletivo, bem como conhecer as normas complementares. 

1.6. Dúvidas e informações sobre o processo seletivo deverão ser obtidas somente pelo 

e-mail formacaocontinuada.eadufgd@gmail.com  

1.7. As respostas aos questionamentos serão respondidas respeitadas as condições da 

equipe de formação continuada da EAD/UFGD, e a eventual ausência de respostas não dará 

direito ao candidato a prorrogação de qualquer dos prazos previstos no presente edital. 

1.8. Este processo seletivo tem validade de um (1) ano, podendo ser prorrogado por igual 

período, mediante determinação da EAD/UFGD. 

1.9. Os requisitos de vinculação do TUTOR PRESENCIAL à EAD/UFGD, estão 

previstos no art. 9° da resolução n° 8 do FNDE de 30 de abril de 2010, como TUTOR, 
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Bolsista CAPES, nos termos da Lei 11.273. 

1.10. Os horários referidos neste Edital são os oficiais do Estado de Mato Grosso do Sul. 

 

2. DO OBJETO 
2.1. Este processo seletivo tem como objeto selecionar os candidatos inscritos a TUTOR 

PRESENCIAL aprovados para os cursos da EAD/UFGD para o preenchimento das vagas 

existentes e preenchimento de vagas que eventualmente possa surgir no período de validade 

do presente certame, em cursos de Graduação, desenvolvidos na modalidade a distância pela 

Faculdade de Educação a Distância (EAD/UFGD), no âmbito do Sistema Universidade Aberta 

do Brasil (SisUAB), em caráter temporário e na condição de bolsista da Coordenação 

de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES). 
2.2. A seleção dos candidatos para TUTOR PRESENCIAL, cuja inscrição tenha sido 

deferida, é de caráter classificatório, por área de atuação, e será feita por meio de analise 

curricular. 

2.3. Fica assegurado aos candidatos, a constituição de cadastro de reserva para 

preenchimento de vagas que surjam durante a validade deste Edital, nos cursos de Graduação, 

a critério da administração da EAD/UFGD. 

 

3. DO VÍNCULO PROFISSIONAL 

3.1. O desenvolvimento das atividades não caracteriza vínculo empregatício com a UFGD 

ou com a UAB. 

3.2. O vínculo estabelecido entre a pessoa selecionada e a EAD/UFGD, refere-se unicamente 

à categoria de bolsista da CAPES/UAB. 

 

4. DOS REQUISITOS MÍNIMOS PARA A INSCRIÇÃO 

4.1. Somente poderão se inscrever no processo seletivo, candidatos que atendam aos seguintes 

requisitos: 

I. Formação em nível superior e experiência mínima de 01 (um) ano no magistério 

do ensino superior, e/ou 

I I .    Formação em nível superior e que esteja vinculado a um programa de pós-graduação 

stricto sensu ou seja mestre ou doutor. 

I I I .  Residir na localidade do polo de apoio do exercício da atividade.  

I V .  Ter experiência com aplicativos do pacote Microsoft office ( Wo r d ,  E x c e l ,  e  

P o w er  P o i n t )  

4.2. Não poderão se inscrever ex-bolsistas da EAD/UFGD que tenham sido desligados pelo 

descumprimento, no todo ou em parte, de atribuições previstas em Termo de Compromisso de 

Bolsista. 

4.3. O candidato deverá comprovar, no ato da inscrição, anexando os documentos 

comprobatórios que atende aos requisitos exigidos neste Edital (Item 4.1, I a IV,), além de atender 

os requisitos exigidos no item. 

 

5. DAS VAGAS E CARGA HORARIA E LOCAL DE ATIVIDADE 

5.1. Serão oferecidas vagas de TUTOR PRESENCIAL, para desenvolver atividades 

presenciais em polos de apoio presencial, conforme quadro (ANEXO I) abaixo. 

5.2. A quantidade de vagas oferecidas e os horários de disponibilidade do candidato para o 

exercício da tutoria estão previstos no ANEXO I deste edital 
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5.3. As atividades serão desenvolvidas por candidato selecionado nos polos de apoio 

presencial da EAD/UFGD, conforme quadro (anexo I) abaixo. 

5.4. Não haverá, em nenhuma hipótese, auxilio a deslocamento do bolsista para exercício da 

atividade. 

5.5. O cronograma de atividades do profissional convocado será definido em reunião com 

seu superior imediato, considerando-se a carga horária semanal. 

 

6.  DAS ATRIBUIÇÕES 

a) São atribuições do Tutor Presencial da EAD/UFGD: 

b) Criar situações para que acadêmicos frequentem o polo no seu horário de atendimento 

(Grupo de estudo, por exemplo); 

c) Orientar acadêmicos quanto ao manuseio de meios e recursos das Tecnologias de 

Informação e Comunicação (TICs) utilizadas no curso; 

d) Orientar acadêmicos no envio de atividades de aprendizagem no Ambiente Virtual de 

Aprendizagem (AVA) e na organização do tempo de estudo, incentivando o trabalho 

colaborativo e a formação de grupos de estudos; 

e) Acompanhar e mediar diariamente a realização e o cumprimento das atividades de 

aprendizagem pelos acadêmicos, orientando-os na organização do seu tempo e dos seus estudos; 

f) Colaborar na aplicação das avaliações presenciais dentro dos períodos pré-definidos no 

calendário acadêmico; 

g) Aplicar avaliações presenciais a acadêmicos em gozo de licenças e afastamentos legais, no 

polo de apoio presencial e nas residências dos acadêmicos em regime domiciliar, quando for o 

caso; 

h) Organizar a estrutura para os encontros presenciais e receber os tutores a distância, os 

acadêmicos e demais profissionais envolvidos nesses eventos; 

i) Reservar salas e equipamentos que serão utilizados em encontros presenciais nos polos de 

apoio presencial e em rotinas de estudo pelos acadêmicos; 

j) Receber e distribuir documentos, material didático digital e avaliações impressas nos 

polos de apoio presencial; 

k) Acessar diariamente salas de disciplinas em andamento e sala da Coordenação no AVA – 

Moodle, bem como correios eletrônicos que digam respeito a atividades da EAD; 

l) Elaborar relatórios; 

m) Cumprir e fazer cumprir os prazos estabelecidos pela Equipe da EAD da UFGD; 

n) Participar das atividades de capacitação e formações oferecidas à equipe interna.  

 

 

7. DO PERÍODO E DOS PROCEDIMENTOS PARA A INSCRIÇÃO 

7.1. A inscrição deverá ser feita no período de 24/04 a 03/05 de 2015, por meio do 

preenchimento e submissão de formulário de inscrição on-line. 

 

7.2. O candidato ao fazer a sua inscrição deverá: 

a) Ler cuidadosamente o Edital; 

b) Acessar a página de inscrição, por meio do link http://inscricaoead.ufgd.edu.br/sistema/ 
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c) Preencher os dados solicitados; 

d) Anexar, pelo módulo de inscrição on-line, documento(s) digitalizados que 

contenham: RG, CPF, comprovante de residência e demais documentos 

relativos à análise curricular, descritos no item 4; 

e) Enviar/confirmar inscrição. 

 

7.3. O preenchimento da ficha de inscrição será de inteira responsabilidade do candidato e, 

para que se possam produzir os efeitos legais a que se destina, deverá ser realizado com estrita 

observância das normas contidas neste Edital, sob pena de indeferimento da inscrição. 

7.4. À EAD/UFGD compete excluir do processo seletivo, a qualquer momento, o candidato 

que preencher a ficha de inscrição de forma errada e/ou fornecer dados inverídicos. 

7.5. A EAD/UFGD NÃO se responsabiliza por inscrições que não puderem ser submetidas, 

no último dia de inscrições ou a qualquer tempo, devido a problemas técnicos, congestionamento 

na Internet e/ou de linhas de transmissão de dados, falhas de computadores ou na comunicação 

eletrônica, outros problemas de ordem técnica não decorrentes de sua vontade ou, ainda, outras 

forças relevantes que estejam fora do controle da EAD/UFGD. 

 

8. DA SELEÇÃO E DA DOCUMENTAÇÃO PARA A ANÁLISE CURRICULAR 

 

8.1. A seleção e a classificação dos candidatos a TUTORIA serão feitas com base na 

pontuação atribuída por meio da análise curricular, conforme quadro de pontuação para análise 

curricular no ANEXO II deste edital. 

8.2. Para obtenção da pontuação na análise curricular, o candidato deverá anexar, pelo 

módulo de inscrição on-line, cópia legível e digitalizada dos documentos a seguir: 

 

 

a) Comprovante de vinculação, emitido no semestre em curso, a programa de pós-

graduação (especialização); 

b) Certificado de especialização; 

c) Comprovante de vinculação, emitido no semestre em curso, a programa de pós-

graduação como aluno regular (mestrado); 

d) Diploma de mestrado ou atestado de conclusão de curso; 

e) Comprovante de vinculação, emitido no semestre em curso, a programa de pós-

graduação como aluno regular (doutorado); 

f) Diploma de doutorado ou atestado de conclusão de curso; 

g) Certificado de capacitação em/sobre EAD; 

h) Comprovante da experiência profissional no magistério; 

i) Comprovante da experiência profissional no magistério superior a distância. 

j) Para comprovação de experiência profissional no magistério (presencial ou à 

distância), no ato da inscrição, serão considerados os seguintes documentos: 

 

I. Fotocópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) ou 

declaração que informe o período do contrato (início e fim, se for o caso) e a 

espécie do serviço realizado, com a descrição das atividades desenvolvidas, 

quando realizado na esfera privada; 
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II. Fotocópia de certidão que informe o período do contrato (início e fim, se for 

o caso) e a espécie do serviço realizado, com a descrição das atividades 

desenvolvidas, quando realizado na área pública; 

 

III. Contrato de prestação de serviços ou Recibo de Pagamento de Autônomo/RPA 

e declaração que informe o período (início e fim, se for o caso) e a espécie do 

serviço realizado, no caso de serviço prestado como autônomo; 

 

IV. Fotocópia da declaração de atuação expedida pelo Setor de Ensino da EaD. 

 

8.3. Somente serão aceitos certificados expedidos no exterior quando revalidados por 

Instituição de Ensino Superior no Brasil. 

 

8.4. Não serão aceitos, para fim de comprovação de experiência profissional no magistério, 

certificados de estágio, monitoria, bolsa de estudos, visita técnica ou de viagem cultural. 

8.5. Para efeito de pontuação, cada título será considerado e avaliado uma única vez, situação 

em que fica vedada a cumulatividade de créditos. 

8.6. Para soma da pontuação da experiência profissional não será considerada a contagem de 

tempo de serviço concomitante, mesmo que em instituições diferentes. 

8.7. Objetivando evitar ônus desnecessário, os candidatos deverão orientar-se no sentido de 

realizar a inscrição somente após tomar conhecimento de todos os requisitos e condições 

exigidos para o processo seletivo. 

8.8. Será indeferida a inscrição do candidato que não comprovar, por meio da documentação 

solicitada nesse item, os requisitos mínimos necessários para inscrição no processo seletivo. 

 

9. DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE 

 

a. Como critério de desempate, na hipótese de igualdade de média final, terá 

preferência, sucessivamente, o candidato que possuir: 

 

I. Idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, e dentre estes o de maior idade, 

conforme estabelece a Lei nº 10.741/03 (Estatuto do Idoso); 

 

II. Maior titulação; 

 

III. O que for mais idoso. 

 

b. Persistindo o empate, após a aplicação dos critérios descritos nas alíneas “a” a “c” do 

subitem anterior, será realizado sorteio em audiência pública, para a qual serão 

convocados, previamente, os respectivos interessados. 

 

10. DA DESCLASSIFICAÇÃO 

 

Será considerado desclassificado o candidato que deixar de cumprir ou atender qualquer 

um dos itens e respectivos subitens listados nos requisitos, vagas e público alvo da seleção. 
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11. DOS RESULTADOS 

 

Os resultados preliminares estarão disponíveis a partir do dia 24 de junho de 2014 no 

portal da EAD/UFGD. 

 

12. DOS RECURSOS 

 

a) Caberão recursos contra resultado, em até 02 (dois) dias após a divulgação dos 

resultados.  

b) Serão apreciados somente recursos que versem sobre a pontuação atribuída à 

documentação do candidato, irregularidades legais e de inobservância das normas 

pertinentes ao processo de seleção constantes deste edital. 

 

c) O candidato que desejar interpor recurso deverá encaminha-lo digitalizado, via e-mail 

para formaçãocontinuada.eadufgd@gmail.com observados os horários e prazos 

previstos neste edital. 

d) A Comissão de Seleção proferirá a sua decisão até às 17 horas do dia anterior à data 

do próximo evento previsto no cronograma do processo seletivo (anexo II). 

e) A contagem do prazo para interposição do recurso será iniciada no primeiro dia útil 

(inclusive) após a publicação dos resultados. 

f) Não serão aceitos recursos interpostos por fac-símile (fax), via postal (Correios), 

telegrama ou outro meio que não seja o especificado nos editais correspondentes a este 

processo seletivo. 

g) Será indeferido, preliminarmente, recurso extemporâneo, inconsistente e que não 

atenda às exigências e especificações estabelecidas neste edital. 

h) Em hipótese alguma, será aceito pedido de revisão de recurso e/ou recurso de recurso. 

i) A Comissão de Seleção constitui a última instância para recursos, sendo soberana em 

suas decisões, razão pela qual não caberão recursos adicionais. 

 

13. DA QUANTIDADE E DO VALOR DAS BOLSAS 

 

a) Conforme o artigo 8º da Resolução FNDE CD nº 36/2009, o pagamento da bolsa 

será feito diretamente ao beneficiário, por meio de depósito bancário em conta aberta 

pelo FNDE especificamente para este fim. 

 

b) As atividades desenvolvidas não geram, em qualquer hipótese, vínculo empregatício 

e o bolsista poderá ser desvinculado a qualquer momento, ou ter renovação do vínculo, 

por interesse da instituição. 

c) É vedado o pagamento de bolsa pelo sistema UAB ao participante que possuir 

vinculação a outro programa de bolsa de estudo cujo pagamento tenha por base as leis 

n.º 11.273/2006 e n.º 11.502/2007. 

d) De acordo com o artigo 1º da Resolução/CD/FNDE nº 8, de 30 de abril de 2010, o 

valor de cada bolsa, para a função de tutor presencial será de R$ 765,00 (setecentos e 

sessenta e cinco reais), ou valor atualizado, caso ocorra atualização; 

e) A quantidade de bolsas a serem pagas será definida pela EAD, considerando-se a 

duração das atividades, no ato de assinatura do Termo de Compromisso. 
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14. DA EXCLUSÃO DO BOLSISTA 

 

a) O profissional selecionado, e posteriormente convocado, poderá ser desligado da 

equipe da EAD/UFGD, a qualquer tempo, por solicitação, por deixar de cumprir com 

as atividades atribuídas, no todo ou em parte, por conduta inadequada ou por 

indisponibilidade de tempo para o desenvolvimento das atividades, conforme as 

seguintes circunstâncias: 

 

I.  Automaticamente, ao término do período estabelecido no termo de 

compromisso; 

 

II. Por solicitação do bolsista; 

 

III. A pedido da coordenação da Educação a Distância ao qual o bolsista está 

vinculado, mediante justificativa; 

 

IV. Em decorrência do descumprimento de qualquer atribuição disposta neste 

Edital ou em Termo de Compromisso posteriormente assinado; 

 

V. Pelo não comparecimento, sem motivo justificado, por mais de 03 (três) dias, 

consecutivos ou não, no período de um mês; ou por mais de 05 (cinco) faltas 

durante todo o período de duração da bolsa; 

 

VI. Abandono das atividades; 

 

VII. Por conduta incompatível com a exigida pela Administração; 

 

VIII. Quando em caso de doença, não puder continuar desenvolvendo as atividades 

após 15 (quinze) dias de atestado médico. 

 

b) Em caso de doença do bolsista, será aceito atestado médico de até 15 (quinze) dias 

com o respectivo CID. Caso o bolsista esteja impossibilitado de retomar as atividades 

após esse período, será desligado, haja vista as características peculiares da bolsa por 

não se configurar como emprego. 

 

15. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

a) A inexatidão das declarações e as irregularidades de documentos, ou outras 

constatadas no decorrer do processo, implicarão na anulação, para o candidato, de 

todos os atos decorrentes desse processo de seleção. 

 

b) A aprovação no processo seletivo assegurará apenas a expectativa de direito à 

convocação, ficando a concretização deste ato condicionada à observância das 

disposições legais pertinentes, do interesse e conveniência da EAD/UFGD, e ainda 
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da rigorosa ordem de classificação e do prazo de validade do processo seletivo. 

c) As vagas de tutor presencial, deste edital, estão condicionadas a efetivação de 

formação de turmas nos respectivos polos de apoio presencial. 

d) O candidato classificado neste processo seletivo e convocado para desenvolver 

atividades como bolsista Capes/UAB deverá comprovar, pela originalidade da 

documentação solicitada, que atende os requisitos mínimos dispostos no item 4 deste 

edital. 

e) O candidato convocado para atuar como bolsista na educação a distância deverá ter 

disponibilidade de 20 (vinte) horas semanais para desenvolver as atividades 

presenciais no polo de apoio presencial para o qual se inscreveu, conforme descrito 

do item 4 deste edital. 

f) Tendo se esgotado toda a lista de candidatos classificados, a EAD/UFGD reserva-se 

o direito de contratar diretamente outros interessados. 

g) O processo seletivo será válido por um ano a contar da data de publicação do resultado 

final, podendo ser prorrogado por uma vez, por igual período, a critério da 

administração. 

h) Todas as convocações e avisos referentes a este Edital e suas consequências serão 

divulgados no portal eletrônico da EAD/UFGD. 

i) A equipe da EAD/UFGD não se obriga a encaminhar nenhuma comunicação 

individual referente a este Edital, cabendo a cada profissional convocado obter 

informações no portal eletrônico da EAD/UFGD. 

 

j) A qualquer tempo este edital poderá ser alterado, revogado ou anulado, no todo ou 

em parte, por motivo de interesse público, sem que isso implique direito à indenização 

de qualquer natureza. 

k) Os casos omissos serão dirimidos pela Comissão de Seleção, consultada a Pró-

Reitoria de Ensino de Graduação. 

l) Informações adicionais deverão ser solicitadas por meio do e-mail ead@ufgd.edu.br, 

ou por meio do telefone (67) 3410-2655. 

 

 

 

Dourados/MS, 23 de abril de 2015. 

 

 

 

 

 

Prof.ª Elizabeth Matos Rocha 

Diretora Faculdade de Educação a Distância/EAD/UFGD 
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EDITAL DE ABERTURA EAD/UFGD Nº 02, DE 24 DE ABRIL DE 2015 

 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA VAGA DE TUTOR 

PRESENCIAL DA EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA DA UFGD 

 

ANEXO I 

 

 

TUTOR PRESENCIAL EAD/UFGD 

Polo Vagas 
Carga 

Horária 

Horário das 

atividades 

 

Requisitos para a inscrição e 

ingresso** 

Agua Clara CR* 

 

20H 

semanais 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De segunda a sexta-

feira, no período 

diurno ou noturno, e 

aos sábados, nos 

períodos matutino e 

vespertino. 

 

 

 

 

 

 

 

I. Morar na cidade onde 

funciona o polo de apoio 

presencial para o qual se 

inscrever. 

II. Possuir formação de nível 

superior em qualquer 

graduação e ter concluído, 

ou estar cursando, pós-

graduação lato sensu 

(Especialização). 

III. Estar vinculado ao setor 

público ou a programa de pós-

graduação stricto sensu 

reconhecido pela CAPES. 

IV. Não poderão se inscrever 

candidatos que já foram 

bolsistas como Tutor 

Presencial da EaD/UFGD e 

tenham sido desligados por 

descumprimento de item(ns) 

do Termo de Compromisso. 

Bataguassu 
 

CR* 

Bela Vista 1 + CR* 

Camapuã CR* 

Costa Rica CR* 

Miranda CR* 

Porto 

Murtinho 

 

CR* 

Rio Brilhante 
 

1 + CR* 

São Gabriel 

do Oeste 

 

CR* 

Japora 

 
CR* Preferencialmente indígena 
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Anexo II 

 

 

 

Candidato:    

 

PONTUAÇÃO ATRIBUÍDA NA ANÁLISE CURRICULAR 

 

 

Itens de Pontuação 
Quantidade de 

pontos por 

documento ou 

item 

Pontuação 

máxima no 

item 

Pontuação 

alcançada 

Especialização em andamento 5 5  

Especialização concluída 10 10  

Mestrado em Andamento 15 15  

Mestrado 20 20  

Doutorado em andamento 25 25  

Doutorado 30 30  

Curso de capacitação em/sobre EaD 5 10  

Experiência profissional no magistério 5 (por 

semestre) 

15  

Experiência profissional no magistério 

superior a distância 
5 (por 

disciplina) 

15  

Total de pontos  

 

 

Avaliador 1:    

 

Avaliador 2:    

 

Avaliador 3:    
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EDITAL DE ABERTURA EAD/UFGD Nº    , DE 24 DE ABRIL DE 2015 

 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA VAGA DE TUTOR 

PRESENCIAL DA EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA DA UFGD 

 

ANEXO III  

CRONOGRAMA DO PROCESSO 

SELETIVO 

 

 

ATIVIDADE 

 

DATA 

 

Período de inscrição 

 

De 24/04 a 03/05/2015 

 

Divulgação do resultado preliminar da análise curricular e 

deferimento de inscrições 

 

08/05/2015 

 

Recurso contra resultado preliminar da análise curricular e 

indeferimento de inscrições 

 

09 e 10/05/2015 

 

Respostas aos recursos 

 

11/05/2015 

 

Homologação do Resultado Final 

 

11/05/2015 

 

Convocação dos candidatos classificados 

 

A partir do dia 

13/06/2015 
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EDITAL DE ABERTURA EAD/UFGD Nº 02, DE 24 DE ABRIL DE 2015 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA VAGA DE TUTOR PRESENCIAL 

DA FACULDADE DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA DA UFGD ANEXO IV 

RELAÇÃO DOS POLOS DE APOIO PRESENCIAL UAB 

 

PÓLO DE APOIO PRESENCIAL UAB DE ÁGUA CLARA 
Endereço: Rua Alberico Barbosa de Souza, Jd. Palmeiras, 39 

CEP: 79.680-000 Fone:(67) 3239-3249 / 3239-1693 

 

PÓLO DE APOIO PRESENCIAL UAB DE BATAGUASSU 
Endereço: Av. Presidente Prudente, 10 Centro 

CEP: 79780-000 Telefone(s): (67) 3542-3793 / 3541-2814 / 8162-6745 

 

PÓLO DE APOIO PRESENCIAL UAB DE BELA VISTA 
Endereço: Rua Afonso Pena, 667 

(anexo a Escola Estadual Dr. 

Joaquim Murtinho) Bairro: Costa e 

Silva 

CEP: 79.260-000 Fone: (67) 3439-3959 

 

PÓLO DE APOIO PRESENCIAL UAB DE CAMAPUÃ 
Endereço: Rua Ferreira da Cunha, Vila Diamantina, 200 

CEP: 79.420-000 Fone: (67) 3286-3333 

 

PÓLO DE APOIO PRESENCIAL UAB DE COSTA RICA 
Endereço: José Calazans da Silva, Centro, 172 

CEP: 79.550-000 Fone: (67) 3247-4956 / 9911-7166 

 

PÓLO DE APOIO PRESENCIAL UAB DE COSTA RICA MIRANDA 
Endereço: Rua Carandá, 

Cohab, 300 CEP: 79380-000 

Telefone(s): (67) 3242-1508 / 

3242-4392 / 9914-5487 

 

PÓLO DE APOIO PRESENCIAL UAB DE PORTO MURTINHO 
Endereço: Av. Laranjeiras, Centro, 264 

CEP: 79.280-000 Fone: (67) 3287-1784 / 3287-4550 

 

PÓLO DE APOIO PRESENCIAL UAB DE RIO BRILHANTE 
Endereço: Br. 163 - Km 314, Zona Rural 

Fazenda Cadeado Parte 2 CEP: 

79.130 000 Fone: (67) 3452- 348 / 

3452-8217 
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PÓLO DE APOIO PRESENCIAL UAB DE SÃO GABRIEL DO OESTE 
Endereço: Área rural, Estrada São Gabriel / Rio Negro Km 04 

CEP: 79490-000 Telefone(s): (67) 3295-3033 / 3295-1354 

 

PÓLO DE APOIO PRESENCIAL UAB DE JAPORA 
Telefone (67) 3410-2655 – E-mail: ead@ufgd.edu.br 
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