
 

 

 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DA GRANDE DOURADOS 

FACULDADE DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA 

 

 

   

 
EAD/UFGD 

Rua Benjamin Constant, 685, Jardim América – Dourados/MS  
Telefone (67) 2410-2669 – E-mail: formacaocontinuada.eadufgd@gmail.com 

EDITAL EAD/UFGD Nº 04, DE 12 DE MAIO DE 2015. 

CONVOCAÇÃO, REVOGAÇÃO E OUTRAS PROVIDENCIAS 
 

(REF. AO EDITAL DE ABERTURA EAD/UFGD 01 DE 09 DE ABRIL DE 2015 - 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PAR A CONTRATAÇÃO DE PROFESSOR 

SUPERVISOR DE ESTÁGIO NA MODALIDADE BOLSISTA CAPES DA FACULDADE DE 

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), em consonância com a 
comissão de seleção e a equipe multidisciplinar da EAD/UFGD nos termos do EDITAL DE 
ABERTURA EAD/UFGD 01 DE 09 DE ABRIL DE 2015 - PROCESSO SELETIVO 
SIMPLIFICADO PAR A CONTRATAÇÃO DE PROFESSOR SUPERVISOR DE ESTÁGIO 
NA MODALIDADE BOLSISTA CAPES DA FACULDADE DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA 
DA UFGD, informa e determina que:  
 

I- considerando que no presente edital de contratação de professor supervisor de estágio   
especialmente para o curso de Licenciatura da Computação não houveram candidatos 
suficientes para preencher as vagas dispostas e; 
II- considerando, a necessidade de contratação de profissional para a supervisão de estágio 
no curso de Licenciatura em Computação e; 
III- considerando, que mesmo após a chamada, constata-se a existência de candidatos 
interessados a supervisionar estágio no curso de Licenciatura de Pedagogia e; 
IV- considerando, que as funções a ser executada em ambos os cursos são de caráter 
burocrático, portanto, compatíveis; 
 
Resolve:  
 
• ofertar aos candidatos aprovados para atuar na vaga de professor supervisor de estágio no 
curso de Licenciatura em Pedagogia a possibilidade de aderir a vaga de professor supervisor 
de estágio no curso de  Licenciatura em Computação.  
• Somente os candidatos inscritos neste processo seletivo e aprovados para atuar no 
curso de Licenciatura em Pedagogia, não convocados, poderão aderir a presente 
convocação nas vagas remanescentes do curso de Licenciatura em Computação. 
• A adesão deverá ser feita por meio de declaração e encaminhada a equipe 
multidisciplinar da EAD/UFGD: formacaocontinuada.eadufgd@gmail.com. 
• Os candidatos que não aderirem a oferta de vagas remanescentes permanecerão 
inalterados no quadro de vagas destinados ao curso de licenciatura em pedagogia. 
• Havendo mais adesões do que o número de vagas ofertadas, os candidatos não 
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convocados nas vagas do curso de licenciatura da computação poderão ser convocados em 
qualquer das vagas dentre os dois cursos de licenciatura ofertados no certame, que surgir 
no decorrer do período de vigência do presente processo seletivo simplificado. 
• O candidato não convocado não perderá, nem a vaga nem a classificação ainda que 
tenha aderido a oferta de vagas. 
• Os candidatos que aderirem e forem convocados deverão comparecer, munidos de 
documentos pessoais, na rua Benjamin Constant, n. 685, Jardim. América - Dourados (MS). No 
dia 13 de maio de 2015, às 8h. O não comparecimento, sem requerimento prévio escrito de 
justificativa, acarretará em desistência a vaga/bolsa previstos no edital. 

V- INFORMAR, que o profissional convocado deverá apresentar no setor administrativo da 
EAD, o termo de compromisso de bolsista http://portalead.ufgd.edu.br/documentos/  (ficha termo 
professor pesquisador) preenchido, assinado e com firma reconhecida em cartório. 

VI- Tornar sem efeito o edital de convocação 03 de 08 de maio de 2015.  
 

 

Dourados, MS, 12 de maio de 2015. 
 

 

 

Profª. Elizabeth Matos Rocha Diretora da 

Faculdade de Educação a Distância EAD/UFGD 
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